
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.

Vanaf de A7 (Drachten of Heerenveen) neemt u afslag 28 
Beetsterzwaag. Vanaf de afrit gaat u linksaf richting Nij 
Beets/De Veenhoop bij de tweede weg rechts richting De 
Veenhoop. Bij de T-splitsing kunt u kiezen voor beide 
richtingen. Linksaf is het makkelijkst. U rijdt deze weg 
helemaal uit en komt dan weer bij een T-splitsing, hier 
gaat u rechtsaf en na 2 km komt u bij De Kan Hoeve aan.

Voor etsers ligt De Kan Hoeve dicht bij de knoppunten: 
49 De Veenhoop, 12 het pontje in De Veenhoop en 64 
Smalle Ee.

Route

Voor wandelaars liggen de knoppunten: 28, 23, 66 en 60 
dichtbij De Kan Hoeve.

Met de auto;

Daarnaast gaat het Bonifatius Kloosterpad langs De Kan 
Hoeve, zie Etappe 4. wandelknooppunt 19. (Blz. 92)

De Kan Hoeve
Drachtster Heawei 38A

Tel: 06-51479486

Contactgegevens

9215 VS  De Veenhoop

Minicamping

De mini-camping heeft 25 plekken met elk 10 ampére 
stroom. Er zijn verschillende watertappunten op het terrein 
aanwezig. De auto kunt u op de parkeerplaats neerzetten, 
zodat de grasmat netjes blijft. Er is een net sanitair gebouw 
aanwezig. Er is gratis WIFI. Honden zijn toegestaan mits 
aangelijnd voor � 1,50 per nacht. Wij hebben daarnaast 
ook hondenzakjes voor de poep op te ruimen zodat alles er 
netjes uitblijft zien. Wij zijn een SVR-camping.

Rust Ruimte Natuur

Door de ANWB beoordeelt op 4 sterren
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is landelijk gelegen en ligt in de centrale driehoek van 
Friesland – Drachten, Heerenveen, Leeuwarden.
De Kan Hoeve ligt bij een waterrijkgebied, waar u heerlijk 
met de sloep kunt varen door de Alde Feanen of richting 
de Friese meren. Op 3,5 km afstand is er nog een strandje 
aan de Smalle Ee waar u lekker kunt zwemmen.
De omgeving leent zich goed voor heerlijke wandelingen, 
etstochten, mountainbike-routes en geocaching. Wij 
hebben diverse ets- en wandelroutes liggen waaronder 
ook de Pontjesroute en de bossen van Beetsterzwaag en 
omgeving. Kortom; Kom het ontdekken!

Nieuw zijn onze 2 persoons Vakantiehuisjes/Tiny 
houses! Ze zijn duurzaam gebouwd en worden 

verwarmd en gekoeld door een airco.  

De inrichting is een woon- leefgedeelte in met een 
luxe keuken die van alle gemakken voorzien is, een 
slaapkamer met een tweepersoonsbed, een ruime 
badkamer met inloopdouche en een ruim terras. 

Gratis Wi-Fi . 

De Kan Hoeve

Vakantiehuisjes

 
Verder is er nog gratis WIFI en parkeermogelijkheden.

In 2014 is de Friese stal omgebouwd tot een sfeervolle 
B&B. 
Er zijn 4 royale kamers met ieder een zithoek met 
televisie, een hoge tafel om eventueel aan te werken,  
2 éénpersoonsbedden en een eigen badkamer met 
douche en toilet. Handdoeken en zeepjes zijn op de 
kamers aanwezig. Verder is er een gezamenlijke 

woonkeuken waar 's morgens 
een ontbijtbuffet wordt 
geserveerd. Van de keuken 
mag door de gasten gebruik 
gemaakt worden, kofe en thee 
is gratis en mogen de gasten 
zelf zetten. De gasten mogen 
gebruik maken van het terras 
bij de B&B.

B&B

De naam De Kan Hoeve is afgeleid van de voormalige 
boerderij-naam Mr. J.B. Kan. Minister J.B. Kan was 
minister van binnenlandse zaken in de jaren '30. In 
deze tijd werden er boerderijen gebouwd voor 
werkverschafng en betere bewoning. Minister J.B. 
Kan was ook de vader van cabaretier Wim Kan.

Historie


