
 

Wat is een Rustpunt ? 
 

Dertien jaar geleden zijn de eerste Rustpunten begonnen in Salland, in het buitengebied van Hanzestad 
Deventer. Op onverwachte en mooi gelegen plekken op particuliere erven kan men even pauzeren.  
De bewoner nodigt je uit in zijn of haar Rustpunt om koffie, thee of limonade te nuttigen met iets lekkers  
erbij, tegen een vrijwillige bijdrage. Je kunt kennis maken met de leefwijze op het erf en meer te weten 
komen over het cultuurhistorisch erfgoed of de bedrijfsvoering op een modern agrarisch bedrijf. Bij een 
aantal Rustpunten worden tevens eigen agrarische- of streekproducten te koop aangeboden, kun je de 
boerderij zelf beleven of een B&B overnachting boeken. Bij elk Rustpunt is een gebiedskaart aanwezig 
waarop nabijgelegen Rustpunten vermeld staan. Vaak ligt er informatie en folders waarin je kunt zien 
welke horecagelegenheid of belevingsplek in de directe omgeving ’n mogelijk volgende stop wordt. 
 

Herkenbaarheid 
 

De Rustpunten zijn te herkennen aan het -in eiken palen gevatte- bord langs de weg en alleen geopend 
als het bord is voorzien van het tekstbordje OPEN. Vaak herkenbaar aan 't typisch boomstamfietsenrek 
 

       
 

Er is gelegenheid om even te zitten en je kunt er, op basis van zelfbediening, koffie, thee of fris met iets 
lekkers erbij nuttigen. Er kan gebruik gemaakt worden van het toilet en ook een prullenbak, fietspomp en 
reparatieset ontbreken natuurlijk niet. Elk Rustpunt is voorzien van een oplaadpunt voor elektrische fiets. 

 

Waar ? 
 

Rustpunten zijn er in heel Drenthe, Overijssel, Friesland en Groningen, Laag Holland en West-Friesland 
(NH), de Kromme Rijnstreek, Utrecht-West en het Utrechtse Groene Hart (U) en op de Veluwe. In de 
Achterhoek tref je ze ook aan als Uutblaoshuuske. In Zuid-Holland start begin 2018 een proef rond 
Rotterdam. In totaal zijn er nu bijna 600 Rustpunten actief in 8 provincies. 

 

Hoe vind ik een Rustpunt ? 
 

Op de website www.rustpunt.nu waar elk Rustpunt via een aantal zoeknamen snel is te traceren en men 
door inzoomen op de interactieve kaart meteen in detail de omgeving kan bekijken. Ook een digitale 
routeplanner, waarmee je een eigen route samenstelt is op deze website te vinden. Per Rustpunt staat 
een stukje geschiedenis van het pand, de functie(s) en de bewoners beschreven en eventueel een link 
naar de website van het eigen bedrijf van de Rustpunthouders. De Rustpuntwebsite voert een interactieve 
kaart met alle Rustpunten. Via www.fietseropuit.nl of de app www.fietsknoop.nl kun je digitaal je fietsroute 
samenstellen of een door anderen samengestelde route uitkiezen. Ten slotte kun je op fietskaarten van 

Falk uitleg over Rustpunten en alle Rustpuntlocaties  vinden. Ook op  te vinden. 
 

G.P.S. en hulp onderweg 
 

De Rustpuntzoeker® is een handig programma voor je smartphone en toont Rustpunten in de buurt,  
berekent je route via het fiets knooppuntnetwerk en geeft veel informatie. Dit programma vind je door op 
je smartphone rustpunt.nu in te tikken. De mobiele website opent dan direct met de Rustpuntzoeker®. 
Locatievoorziening dien je wél te activeren! Op je scherm zie je direct waar je je bevindt, zie je 
uitgebreide informatie over een Rustpunt door er op te klikken en plan je een fietsroute naar het 
gewenste Rustpunt. Probleem onderweg? Dit systeem toont het dichtstbijzijnde Rustpunt. Ook in je 
eigen navigatie- of GPS systeem kun je álle Rustpunten als nuttige plaats plakken door ze vanaf onze 
website te downloaden.  

      Informatie 
 

Meer weten over Rustpunten of een link doorgeven? Stuur een berichtje naar info@rustpunt.nu 
             Zelf interesse om Rustpunt te worden: informatie en aanmelden via de website www.rustpunt.nu 
Dit project kan worden gerealiseerd door (financiële) ondersteuning van  
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