
                                                                                                                                                        

 

                        Stichting Waar een Wil is 

VEEN & ZAND PRUMMELTOUR VOOR ONDERNEMERS 

 

maandag 17 oktober 2022, 13.00 uur tot 18.00 uur 

Na de Culturele Vrijheids-weken Veen en Zand 2022 wordt er door “Stichting Waar een Wil is” in 

samenwerking met de culturele organisaties van Veen & Zand een speciale Prummeltour voor 

ondernemers georganiseerd op maandag 17 oktober 2022,  

vertrek vanaf Eko-Tours Exloo (Valtherweg 1, 7875 TA Exloo), tegenover één van de twee Prummel-

panden in Exloo. 

De organisatie van de Prummeltour 

De organisatie van de Prummeltour is een gezamenlijk initiatief van vier ondernemende en trotse 

eigenaren van twee Prummelpanden in de Veenkoloniën: Chris Bol en Elise Kerner 

van Concertboerderij d' Rentmeester te Valthermond en Arjan en Roelie Verhart van Odeon 

Cultuurhuis in 2e Exloërmond. 

Ondersteuning door Eko-Tours 

Dankzij het speciale tarief dat Eko-Tours voor die dag hanteert, is het mogelijk dat “Stichting Waar 

een Wil is” deze middag kan aanbieden, zonder daarvoor iets in rekening te brengen aan de 

deelnemende ondernemers. 

De voertuigen van Eko-Tours voor de speciale Prummeltour 

Deelnemers aan de speciale Prummeltour voor ondernemers hebben de keuze uit vier verschillende 

voertuigen van Eko-Tours: 

De Eko-Explorer, de Eko-Chopper, de Eko-bike en de Eko-cruiser. Maximaal aantal deelnemers: 65. 

Om 13.00 uur volgt eerst een uitleg over de bijzonderheden van deze vervoermiddelen en de  regels 

voor deelname. Een aantal begeleiders van Eko-Tours zullen deelnemen aan deze bijzondere 

Prummeltour. 

De architect Klaas Prummel 

Klaas Prummel 

Architect van de Veenkoloniën (1884 -1970) 

Klaas Prummel was een veelzijdig architect die in de Veenkoloniën niet alleen woonhuizen, maar ook 

kerken, winkels, scholen, bruggen en landbouwschuren ontwierp. Daarnaast ontwierp hij silo’s, 

kerkbanken en arbeidersledikanten. In zijn oeuvre is een duidelijke stijlontwikkeling te zien van neo - 

https://www.drentmeester.nl/
https://www.odeoncultuurhuis.nl/
https://www.odeoncultuurhuis.nl/


stijlen naar Jugendstil en vervolgens naar de Amsterdamse School stijl. Weinig architecten hebben 

zo’n groot oeuvre in zo’n klein gebied nagelaten als Klaas Prummel. Drie boerderijen ‘van Prummel’, 

zijn erkend als rijksmonument. De voormalig gereformeerde kerk en het voormalig groene kruis 

gebouw zijn erkend als provinciaal monument. In Valthermond, Musselkanaal en 2e Exloërmond zijn 

veel door Prummel ontworpen panden nog in gebruik. Zijn karakteristieke ontwerpen geven een 

prachtige uitstraling aan deze dorpen in de Veenkoloniën. 

De route 

De route start vanuit Eko-Tours en gaat via 2e Exloërmond, Musselkanaal en Valthermond, langs 

diverse Prummelpanden. De route loopt over de in oranje aangegeven hoofdroute van 22,5 km op de 

routekaart in van het Prummeltourinformatieboekje, alleen het startpunt en eindpunt zijn anders.  

Op een aantal locaties van ondernemers is gelegenheid voor een bezichtiging/ rondleiding. Hierover 

hoort u meer aan de start van de Prummeltour. 

 
Twee te bezichtigen locaties uitgelicht 

 

Cultuurhuis Odeon/Verhart Muziek Educatie , Zuiderdiep 123, 2e Exloërmond 

 

     

 

Tijdens de bezichtiging van het Prummelpand van Verhart Muziek Educatie/Cultuurhuis Odeon is er 

een online-lezing van ir. Eva Osinga – Dubbelboer, van ongeveer 10 minuten. 

Condertboerderij d’Rentmeester, Zuiderdiep 279, Valthermond 

 

   

 

De afsluitende bezichtiging vindt plaats in concertboerderij d’Rentmeester, met een afsluitende 

borrel met hapjes in de concertboerderij, waarna de voertuigen weer terug zullen worden gereden 

naar Eko-Tours in Exloo. 

 

 



Informatie over de voertuigen van Eko-Tours  
Overgenomen van de website van Eko-Tours 

 

Onze Eko-explorer© is een 100% elektrische terreinauto. Een Nederlands product en het wordt in 

deze uitvoering exclusief geproduceerd voor Eko-tours. Er is een 2-persoons uitvoering waarin de 

gids rijdt, met ruimte voor nog een deelnemer. Ook kan bij sommige excursies de extra gids, 

bijvoorbeeld de boswachter hierin meerijden. 

De grote 4- tot 6-persoons uitvoering heeft 6 gordels en is geschikt voor 6 personen; 4 volwassenen 

zitten hierin ruim, met kinderen erbij kunnen er gemakkelijk 6 personen mee. Het voertuig is officieel 

toegelaten om op de openbare weg te rijden. 

Iedereen die in het bezit is van een geldig rijbewijs (minimaal B) en voldoende ervaring heeft mag in 

onze Eko-Explorers rijden.  De Eko-Explorer rijdt maximaal 40 km/uur om op de stukjes via openbare 

weg goed mee te kunnen met het verkeer, maar in de bossen rijden we ca. 20 km/uur om optimaal 

van de natuur te genieten. Bij de start van een excursie volgt een uitleg over de bijzonderheden van 

het voertuig en de spelregels voor deelname. 

 

 

Onze Eko-Chopper© is een 100% elektrische chopper (soort scooter/brommer). Het is voorzien van 

een blauw kentekenplaatje en valt onder de wettelijke categorie ‘snorfiets’ met een maximum 

snelheid van 25 km/uur. 

Met een Eko-Chopper mag je rijden op de verplichte en niet-verplichte fietspaden en als er geen 

fietspad is, mag je op de openbare weg. 

Je mag niet rijden op een voetpad, of wegen waarvoor een hogere snelheid geldt (zoals snelwegen). 

Maar dat laatste lijkt vrij logisch. 

Iedereen die in het bezit is van een scooter/brommer-, motor- of auto-rijbewijs (A, AM of B) met 

voldoende ervaring in het verkeer mag op de Eko-Chopper rijden. 



Aan het rijden op een Eko-Chopper moet je ‘wennen’. Het rijdt anders dan een fiets, brommer of 

motor. Je moet je goed zeker voelen en balans kunnen houden om op dit voertuig te rijden.  Als je je 

niet zeker voelt op dit voertuig kun je beter niet deelnemen! 

 

De fiets heeft 7 versnellingen en met de krachtige elektromotor wordt fietsen een ontspannen 

avontuur. Met gemak rijdt je 25 km/uur door de natuur. 

Je mag op een Eko-Bike© rijden vanaf 10 jaar. Je hebt geen rijbewijs nodig. Er kan maximaal 1 

persoon per Eko-Bike© mee ! 

 

De Eko-Cruiser© is een 100% elektrische step – één van de weinige steps voor volwassenen die zijn 

goedgekeurd om op de weg te mogen rijden. 

Met een Eko-Cruiser mag je rijden op de verplichte en niet-verplichte fietspaden en als er geen 

fietspad is, mag je op de openbare weg. 

In principe kan iedereen vanaf 16 jaar op de Eko-Cruiser een tour meemaken. Een rijbewijs is niet 

verplicht. Natuurlijk moet je je wel houden aan de verkeersregels. 

 

  

Eigenaar/bedenker Eko-Tours: Ruud Haak                   Ontvangstruimte Eko-Tours, Valtherweg 1 – Exloo 

Namens Stichting Waar een Wil is: Tot 17 oktober 2022 


