
#TipSS

#info
SCHAPEN EN SCHURKEN (P10)

TIPS VAN ONS TEAM (P41)

PROEF DE STREEK (P45)

Drenthe, de oerprovincie van Nederland 

N
um

m
er

 0
5 

• 2
02

0 
• o

m
ge

vi
ng

 A
el

de
rh

ol
t



32

Het leukste real life-spel
van dit moment!
www.prisonisland.nl/assen

Prison Island is een real life game. Het speelt 
zich af in een gevangeniscomplex, waar je als 
team codes kraakt, raadsels oplost en fysieke 
uitdagingen aangaat. Soms moet je slim zijn, 
soms sterk en soms wordt er een beroep gedaan 
op je reactievermogen en behendigheid. 
Bedenk wel, er is maar één manier om 
tot het beste resultaat te komen: SAMEN.

Escape From Pirates bay
In de Escaperoom Assen beleven jullie 
een spannend avontuur. Jullie zijn met 
zijn allen op het piraten eiland Pirates 
Bay gevangen genomen en moeten 
een uitweg zien te vinden binnen een 
uur.

Voor meer informatie en 
reserveringen:
www.escapefrompiratesbay.nl 

Kings & Queens Assen
Nieuwehuizen 10A, 9401JT Assen - Telefoon: 0592-820383
e-mail: info@kandqassen.nl - web: www.kandqassen.nl - facebook: kandqassen

Sportsbar Kings & Queens
16 pooltafels, 1 snookertafel, 1 biljart-
tafel, 1 ping-pong tafel, 8 dartbanen 
en verschillende games. 
www.kandqassen.nl

Veel plezier in Drenthe!

Drenthe, een landschap vol mysterie. 

Dat ervaar je tijdens een wandeling 

of fietstocht in het verbluffende decor 

van de natuur.  Met haar riviertjes zoals 

de Aa en Hunze, haar boswacht erijen, 

zandverstuivingen, heide en zwem-

plassen en haar vele hunebedden is 

elke blik een ansichtkaart. Beweeg 

je door Drenthe en avontuurlijke 

momenten liggen voor het oprapen. 

Pluk een mand vol eetbaars voor 

een picknick, klim tot aan de 

boomtoppen en ontdek de burcht 

van een bever. Waar je ook verblijft 

en wat je ook doet, je ervaart jouw 

genietmoment in Drenthe. In de 

authentieke dorp en zoals Orvelte, op 

de oude klinkers van de brinken, vind 

je ontspanning en activiteit. De natuur 

is nooit ver weg, terwijl het culturele 

landschap verdieping biedt. 

De kids? Je hebt geen kind aan ze, 

wanneer je verblijft in dit landschap

 vol mysterie en uitdaging. Samen 

met je kinderen kun je vele tochten 

en routes vinden, die verbazen en 

verwonderen. Er gaat een wereld  

voor hen open, vol natuurschoon, 

(pre)historie en vergezichten.  

Te paard, te voet, klauterend of slen-

terend, je raakt betoverd door deze 

omgeving.

Kortom, onvergetelijke momenten in de 

roodbruine herfst of de groene lente van 

Drenthe. Vergeet de ansichtkaart; pluk, 

adem en ervaar. Dompel je onder in het 

water van het Zuidlaardermeer, dartel 

door de bossen, graaf in de prehistorie 

met haar hunebedden en hinkel over de 

lichtpaarse heide. 

Hongerig geworden van alle avonturen? 

Laat je dan eens lekker culinair 

verwennen bij een van onze gastvrije 

ondernemers. 

Drenthe, de oerprovincie van Nederland 
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Facts & Figures

Er is zowel in de vakanties als buiten 

de vakanties altijd een F&E team 

aanwezig om activiteiten te organiseren 
en te begeleiden.

Op 17 km afstand ligt Emmen. In Emmen is 

genoeg te doen voor iedereen. Zo vind je 

er winkels, eetgelegenheden, een bioscoop en 

nog veel meer. Wat zeker niet mag ontbreken

 is een bezoekje aan Wildlands.

Landal Aelderholt heeft 281 bungalows 
van 2 t/m 24 personen. 

Wist u dat er ook speciale kinderbungalows zijn?

Check:
• www.landal.nl/parken/aelderholt

• www.facebook.com/LandalAelderholt/

Drents dialect:
Goede morgen: goeie’morn

Vakantie: vekaansie
Tot ziens: Tot een aandermaol
Het gaat heel goed: Giet wa

Een indoorspeelparadijs, 

18 holes adventure golfbaan, 

bowlingbanen en nog veel meer!

Namens het gehele team van Landal 

Aelderholt heet ik u van harte  

welkom in het midden van Drenthe.

Uw vakantie is eindelijk begonnen. 

Wij kunnen ervoor zorgen dat u op 

verschillende manieren heerlijk kunt 

ontspannen. In dit magazine geven 

wij u tips en adviezen over het park en 

de omgeving. Als u andere vragen 

heeft of iets specifieks zoekt kom dan 

gerust langs bij onze receptie, zij helpen 

u graag verder op weg.

Bent u bijvoorbeeld op zoek naar rust 

en ruimte? Dan kunt u uren wandelen 

door de bossen en over de heide. Maar 

bent u op zoek naar meer avontuur dan 

is er ook voldoende te beleven. 

De gemeente Midden-Drenthe is de 

rotonde van de provincie: van hieruit 

kunt u alle bezienswaardigheden, de 

mooie natuur en gezellige dorpen en 

steden gemakkelijk bereiken. Het hele 

jaar is er in Drenthe veel te beleven.

In het voorjaar is de natuur weer in 

bloei en kunt u de lammetjes in de 

schaapskooien bezoeken. In de zomer 

kunt u heerlijk zwemmen in de vele 

plassen. Wanneer het herfst is, kunt 

u genieten van de prachtige kleuren in 

de bossen en in de winter een lekker 

kopje warme chocolademelk drinken

 in ons restaurant of in een van de 

lokale horecagelegenheden.

Wanneer u de hele dag op pad bent 

geweest in onze provincie kunt u ’s 

avonds heerlijk relaxen in één van 

onze bungalows op Landal Aelderholt. 

Na een relaxte avond en een goede 

nachtrust heeft u weer genoeg energie 

om gebruik te maken van al het vertier 

dat Drenthe en Landal Aelderholt te 

bieden hebben. Ik denk hierbij aan 

een wandeling of heerlijk zwemmen 

in het zwembad. 

Ons park ligt tussen 3 Nationale Parken, 

5 boswachterijen en aan de voet van 

het UNESCO Geopark De Hondsrug. 

Op bijna alle plekken waar u komt, 

kunt u de geschiedenis van Drenthe 

ontdekken. Een goed voorbeeld hiervan 

is Geopark de Hondsrug, dat al in de 

ijstijd is ontstaan en waar de hune-

bedden te vinden zijn. Een andere plek 

waar u kennis maakt met het verleden 

is het herinneringscentrum Kamp 

Westerbork waar het verleden echt 

voelbaar is. Daarom nodig ik u uit om 

op onderzoek uit te gaan in deze 

veelzijdige provincie om zo met eigen 

ogen te zien hoe mooi Drenthe is.

 Ik wens u een heel plezierige vakantie!

Marc Meijer
General Manager

Landal Aelderholt, 
         in een omgeving met veel rust en ruimte

Dit Landal Greenpark
heeft het 

Gouden Green Key 
certificaat sinds 2013

Reviews: 
Facebook: 4,7/5 sterren. 

Zoover 8,1
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31Schagerbrug

Goedereede

Schoorl

Kapelle

Hoenderloo

Lisserbroek

Haelen

Halsteren

Ziud-Scharwoude

Ameide

Hank

Valkenburg

Rijsbergen

Vledder

Nieuw Bergen

Wanroij

Voorthuizen

Oosterhout

Zundert

Gasselternijveen

Stein

Dreumel

Sloten

Heino

Roggel

Slootdorp

Wijk bij Duurstede

Haastrecht

Vroomshoop

Berltsum

Boskoop

Onstwedde

Zuidland

Wassenaar-Vroondaal

Keijenborg

Beesel

Ooltgensplaat

Esch

Drogeham

Berlicum

Susteren

Hollum

Westzaan

Uddel

Pesse

't Veld

Nieuwerkerk 
a/d IJssel

Rucphen

Grubbenvorst

Hellendoorn

Rheden

Den Dungen

Zetten

Rolde

Bodegraven

Dirksland

Swifterbant

Bilthoven

Middenbeemster

Papenhoven

Nieuwerbrug

Hoevelaken

Reeuwijk

Bourtange

Landsmeer

's-Gravenpolder

Driebruggen

Zevenhuizen

Rijsenhout

Midwoud

Elim

Echt

Ter Aar

Vriezenveen

Melissant

Elburg

Schinnen

A�erden

Roelofarends-
veen

Wehl

Reuver

Midsland

Meerkerk

Luyksgestel

Dronrijp

Aalden

Driel

Montfoort

Hilvarenbeek

Zwanenburg

Baarlo

Haarle

Oudenbosch

Tienray

Velserbroek

Cothen

Spekholzerheide

Woubrugge

Zevenhuizen

Philippine

Schoondijke

Tollebeek

Hillegom

Vlagtwedde

Monnickendam

Zevenbergen

Noord-Scharwoude

Hoeven

Leimuiden

Ilpendam

Asten

IJzendijke

Biddinghuizen

Langeraar

Gramsbergen

Oud-Alblas

Eemnes

Geesteren

Ysselstein

Oldebroek

Opheusden

Kootwijkerbroek

Hazerswoude-dorp

Borger

Nistelrode

Rockanje

Bocholtz

Wieringerwerf

Nieuw-Loosdrecht

Moerdijk

Voorschoten

Haulerwijk

Kessel

't Zand

Avenhorn

Spaarndam

Linne

Giessenburg

Schinveld

Nieuwkoop

Giesbeek

Silvolde

Benschop

Doorwerth

Hazerswoude-Rijndijk

Venhorst

Oost-Vlieland

Gorssen

Roodeschool

Borgharen

Noordbroek

Workum

Oostvoorne

Heinkenszand

Boekel

Willemstad

Udenhout

Lieden

Albergen

Hattem

Ochten

Piershil

Odoorn

Beek en Dal

Uithuizen

Zwammerdam

Garyp

Honselersdijk

Nieuw-Beijerland

Simpelveld

Budel

Wynewald

Kwintsheul

Ouderkerk a/d IJssel

Bosch en Duin

Beusichem

Vierlingsbeek

Creil

Lobith

Klundert

Haaren

Egmond aan
den Hoef

War�um

Metslawier

Eefde

Sint-Philipsland

Nieuw-Amsterdam

Muntendam

Harreveld

Zegveld

Oostburg

Nederweert

VreelandVoorhout

Someren

Ba�o

Nijhoarne

Zwaanshoek

Kortgene

Oirsbeek

Almere-Hout

Wanssum

Bestmen

Den Hoorn

Gendringen

Stavoren

Wijhe

Oudkarspel

Malden

Overloon

Wateringen

Fijnaart

Zuid-
Beijerland

Mill

Thorn

Tzummarum

Muiderberg

Sint Anthonis

Elst

Pannerden

Giethoorn

Numansdorp

Helvoirt

Holwerd

Montfort

Beetsterzwaag

Wehe-
Den Hoorn

Mijnsheerenland

Terwolde

Bovensmilde

Beneden-
Leeuwen

Lievelde

Breukelen

Poeldijk

Klaaswaal

Stramproy

Nieuwleusen

Ulrum

Den Dolder

Saasveld

Oude Pekela

Zeddam

Oosterend

Kamperland

Strijen

Nieuwkuijk

Donkerbroek

Nagele

Balkbrug

Vlijmen

Borssele

Renswoude

Bedum

Mook

Norg

Hulst

Oost-Souburg

Kollum

Wijk aan Zee

Munster-
geleen

Alphen

's-Gravendeel

Witmarsum

Abcoude

Voorst

Callantsoog

Loppersum

Gendt

Wieringerwaard

Mantgum

Ouderkerk a/d 
Amstel

Uitgeest

Wessem

Nispen

Arnemuiden

Oostzaan

Steenwijkerwold

Ferwert

Varsseveld

Heusden

Sint-Maartensdijk

Bleiswijk

Noordwolde

Monster

IJsselmuiden

Diepenheim

Bergschenhoek

Beek

Woudenberg

Neer

Spierdijk

Vries

Hoogersmilde

Wagenborgen

Nieuw-Weerdinge

Wouw

Beekbergen

Sluis

Serooskerke

Elsloo

Oude Tonge

Hoogerheide

Drunen

Surhuisterveen

Sint Pancras

Ossendrecht
Sevenum

Otterlo

Siddeburen

Zelhem

Dinteloord

Maasdam

Bloemendaal

Easterein

Grave

Ouddorp

Steenbergen

Wervershoof

Puttershoek

Woudsend

's-Gravenzande

Bergeijk

Schoonoord

Sassenheim

Doesburg

Hallum

Schildwolde

Noordeloos

Zaamslag

Bergharen

Maasdijk

Tynaarlo

Millingen 
a/d Rijn

Akersloot

U�elte

Gronsveld

Hengevelde

Winkel

Zwartemeer

Herpen

Wormer

Werkendam

Sliedrecht

Wilnis

Eerbeek

Odijk

Erp

Koudekerke

Bleskensgraaf

Feanwalden

Hasselt

Doorn

Diepenveen

Opmeer

Hardinxveld-
Giessendam

Overdinkel

Arkel

Midwolda

Steenderen

Beek

Westwoud

Heerjansdam

Vogelwaarde

Zandvoort

Aduard

Heukelum

Oudeschild

Buren

Engelen

Ederveen

Berkel-Enschot

Diever

Axel
Aardenburg

Almen

Wirdum

Middelharnis

Haps

Grootegast

De Krim

Ravenstein

Minnertsga

Vorden
Soesterberg

Ewijk

Maarssen

Sint Jansteen

Vessem

Geertruidenberg

Gemonde

Zoutelande

Oudemirdum

De Harkema

Blaricum

Lemelerveld

Vuren

Amerongen

Bergentheim

Marum

Boekelo

Ruinerwold

Bellingwolde

Hummelo

Breskens

Lith

Ursem

Sluiskil

Venhuizen

Ballum

Kloosterzande

Obdam

Assendelft

Elspeet

Stroe

Schijndel

De Steeg

Boven-Hardinxveld

Eersel

Urmond

Medemblik

Hulsen

Neck

Herwijnen

Heeze

Schaijk

Valburg

Harmelen

Gasselte

Oosteinde

De Lier

Tuitjenhorn

Breezand

Westkapelle

Balk

Horst

Appelscha

De Bilt

Den Ham

Schimmert

Wedde

Brakel
Stellendam

Limmen

Leende

Hoek van Holland

Rijnsburg

Hoorn

Oostkapelle

Hapert

Schipluiden

Hollandscheveld

Tegelen

Spaubeek

Meijel

't Harde

Menaam

Wijster

Asperen

Maasland

Nieuw-Lekkerland

Halle

Velden

Chaam

Sint-Michiels-
gestel

Zeeland

Baarle-Nassau

Noordwijk-Binnen

Kloostertille

Waarland

Luttenberg

Santpoort-Zuid

Sas van Gent

Hoogkerk

Ruurlo

Anna Paulowna

Heteren

Marknesse

Marken

Gameren

Gilze

Sint-Nyk

Domburg

Rozenburg

Maartensdijk

Opperdoes

Rijen

Lent

Sellingen

Loon op Zand

Limbricht

Nibbixwoud

Kortenhoef

Slagharen

Vriezenveensewijk

Koewacht

Bakel

Dodewaard

Nijkerkerveen

Rhoon

Middelbeers

De Koog

Nuth

Nieuwstadt

Badhoevedorp

Waalre

Oldeberkoop

's-Heerenhoek

Ammerzoden

Heeswijk Dinther

Oosterhesselen

Gaanderen

Makkum

Reusel

Oosterbeek

Oudewater

Arcen

Egmond-Binnen

Alblasserdam

Heesch

Poortugaal

West-Terschelling

Kaatsheuvel

Swalmen

Epse

Wolphaartsdijk

Hedel

Exloo

Abbekerk

Hardegarijp

Lage Mierde

Halfweg

Hoornaar

Veere

Aalst

Maarn

Santpoort-Noord

Tubbergen

Born

Kesteren

Beek

Enter

Rutten

Broek in Waterland

Egmond aan Zee

Bakkefean

Garderen

Warmenhuizen

Ge�en

Mierlo

Spijk

Den Oever

Lopik

Maarheeze

Horn

Kerkdriel

Nieuwe Niedorp

Nederhorst Den Berg

Eenrum

Vijfhuizen

Heythuysen

Aalst

Julianadorp

Uithuizermeeden

Zuidbroek

Wissenkerke

Lewedorp

Waspik

Noordwijk aan Zee

Belfeld

Brouwershaven

Oudehaske

Seisbierum

Maurik

Nieuwendijk

Cadier en Keer

Ootmarsum

Koudum

Wapenveld

Andelst

Voerendaal

Groesbeek

Son en
Breugel

Usquert

Edam

Nuland

Oentsjerk

Diessen

Burgh-Haamstede

Rhenen

Haaften

2e Exloërmond

Holten

Lekkerkerk

Tolkamer

Almkerk

Eijsden

Kockengen

Krimpen a/d Lek

Ternaard

Oerterp

Eenrum

Velsen-Noord

Laren

Schoonebeek

Buren

Vollenhove

Beltrum

Noordwijkerhout

Baexem

Leens

Moergestel

Weerselo

's-Heerenberg

Liessel

Bennekom

Heumen

Waardenburg

Peize

Oirschot

Maasbree

Renesse

Jubbega

Bennebroek

Molenheide

Heeg

Zoutkamp

Krabbendijke

Veen

Winsum

Muiden

Meerssen

Liempde

Tholen

Andel

Oosthuizen

Oldemarkt

Stiens

Middelstum

Kruiningen

Petten

Biervliet

Hippolytushoef

Smilde

Markelo

Sint-
Oedenrode

Aarle-Rixtel

Deurningen

Nieuwe Pekela

Dinxperlo

Loenen a/d
Vecht

Lieshout

Wijk en Aalburg

Spijk

Groet

Ens

Emmer-
Compascuum

Didam

Scherpenzeel

Brielle

Molenhoek

Doornenburg

Hoogwoud

Veenhuizen

Kollumerzwaag

Moerkapelle

Hansweert

Olst

Harskamp

Beesd

Heel

Nieuwveen

Panningen

IJlst

Linschoten

A�erden

Ten Boer

Hindeloopen

Scheemda

Dussen

Heenvliet

Bemmel

Cadzand

Gemert

Wommels

Bunde

De Rijp

Sint-Annaland

Westerbork

Middenmeer

Nieuw-Wehl

Woudrichem

Marrum

Achterveld

Harkstede

Overasselt

Zoeterwoude-
dorp

Posterholt

Sleeuwijk

Giessen

Havelte

De Westereen

Delden

Barger-
Compascuum

Yerseke

Heeten

Vinkeveen

Loenen

Moordrecht

Slochteren

Maasbracht

Abbenbroek

Aerdenhout

Zwartsluis

Schiermonnikoog

Koudekerk a/d Rijn

Heijen

Ruinen

De Lutte

Nieuweschans

Hengelo

Wergea

Grijpskerk

Lunteren

Dwingeloo

Wognum

Angerlo

Sint-Anne

Wemeldingen

Bunnik

Annen

Ooij

Vaals

Schoonhoven

Bakhuizen

Geervliet

Oldehove

Laren

Melick

Bathmen

Erica

Gulpen

Leersum

Austerlitz

Brummen

Bruinisse

Sint-Willebrord

Herckenbosch

Kudelstaart

Andijk

Rossum

Stompetoren

Nijeveen

Margraten

Rouveen

Stolwijk

Vaassen

Den Bommel

Niekerk

Hoogkarspel

De Wijk

Glanerbrug

Blijham

Drempt

Bergambacht

Made

Vlodrop

Heinenoord

Buitenpost

Nes

Terheijden

Wolfheze

Zwartewaal

Oud-Gastel

Ellecom

Sint-Niklaas

Lokeren

Temse

Eeklo Berchem

Boom

Lier

Schoten

Kapellen

Herentals
Mol

Lommel Neerpelt

Peer
Bree

Beveren

Eschweiler

Jülich

Würselen

Heinsberg

Goch

Weeze

Kevelaer

Geldern

Rees

Vreden

Stadtlohn

NordenBorkum

Berkel en Rodenrijs

Nootdorp

Stede Broec

Kalmthout

Beuningen

Maaseik

Raamsdonksveer

Maarssenbroek

Bunschoten-
Spakenburg

Naarden

Beek en Donk

Bavel

Ulvenhout

Teteringen

Aalten

Emmeloord

Den Burg

Terneuzen

Franeker

Aalsmeer

Dokkum

Goor

Ommen

Brunnsum

Wageningen

Gouda

Waddinxveen

Bladel

Venray

Eelde-
Paterswolde

Lichtenvoorde

Zuidhorn

Driebergen

Coevorden

Barneveld

Leerdam

Soest

Goes

Blerick

Enschede

Harlingen

Groenlo

Velp

Veghel

Schagen

Veldhoven

Burgum

Alphen a/d
 Rijn

Dalfsen

Tiel

Denekamp

Schiedam

Druten

Valkenswaard

Geleen

Meppel

Hoogvliet

Zuidlaren

Zwijndrecht

Duiven

Wezep

Hellevoetsluis
Spijkenisse

Kerkrade

Woerden

Leek

Kampen

Uden

Borne

Oud-
Beijerland

Roermond

Bergen

Waalwijk

Lemmer

Gennep

Zevenaar

Boxtel

Damwoude

Mijdrecht

Vlaardingen

Geldrop

Sittard

Grou

Heemstede

Hoogeveen

Boxmeer

IJsselstein

Leusden

Zuidwolde

Putten
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vanTips ons team!
Schaapskooien in de omgeving

Wist u dat de grootste schaapskooi van 

Nederland te vinden is in Drenthe? 

De schaapskooi met 1000 schapen en 110 

runderen ligt in Weiteveen. Tevens zijn er ook in 

Exloo en Orvelte mooie schaapskooien te vinden. 

Een leuke tip voor de schaapskooi in Orvelte: 

ga er in de namiddag heen en zie de terugkomst 

van de schaapskudde met de herder! 

Bezoek in de lente ook de lammetjes dagen bij 

de verschillende schaapskooien.

Hunebedden

In Drenthe zijn er in totaal 52 hunebedden te vinden. Het grootste hunebed, D27,  

is te vinden bij het Hunebedcentrum in Borger. De hunebedden D50 (Sleen) en D49 (Schoonoord) 

liggen op niet meer dan 15 minuten rijden afstand van Landal Aelderholt. 

Wilt u nog meer hunebedden zien? Volg dan de ‘hunebed highway’ (N34). Deze weg 

loopt door het Hondsruggebied. Langs deze weg zijn de verschillende hunebedden te vinden. 

Behalve hunebedden liggen aan deze route ook veel musea en hotspots.

Wandelingen over de heide

Vanaf eind augustus staan de heidevelden volop 

in bloei. Dit biedt dan ook de gelegenheid om 

mooie wandelingen te maken. De heidevelden kunt 

u o.a. vinden in Nationaal Park Dwingelderveld en 

boswachterij Odoorn. Er gaan diverse routes van 

verschillende lengtes door het bos en de velden. 

Met een beetje geluk komt u schapen tegen die 

rustig staan te grazen op de heide. Natuurlijk kunt 

u deze mooie wandelingen ook maken wanneer 

de heidevelden niet in bloei staan.

Eko-Tours

Bent u op zoek naar een uniek avontuur? 

Met Eko-Tours gaat u met een elektrisch voertuig, 

onder begeleiding van een gids, de natuur in. 

U komt tijdens deze route langs verschillende 

bezienswaardigheden van de Hondsrug. De gids 

vertelt leuke verhalen en geeft informatie over de 

omgeving. Naast de verschillende tours kunt u 

ook arrangementen boeken. U kunt reserveren via 

de site www.eko-tours.nl. Via de receptie kunt 

u een kortingscode krijgen.

SPANNENDE VERHALEN
De Hondsrug UNESCO Global Geopark 

nodigt je uit voor een reis door de tijd. 

We vertellen je over de ijstijden en de ha-

rige mammoet die in het gebied leefde. 

We vertellen over de prehistorische men-

sen die hun doden begroeven in heuvels 

onder enorme zwerfstenen. We vertellen 

hoe boeren het landschap bewerkten en 

hoe veenarbeiders in armoede de kost 

verdienden. Je maakt het allemaal mee in 

De Hondsrug UNESCO Global Geopark.

WAT WIL JE DOEN?
Waar ben jij in geïnteresseerd en wat zou 

je tijdens je bezoek aan De Hondsrug 

UNESCO Global Geopark willen doen? 

Dwalen door zalen van een museum en 

je mee laten voeren naar tijden van toen? 

Een dag fietsen met de kinderen en 

onderweg zwemmen in een bosvennetje 

met pannenkoeken en ijs toe? Samen 

met vrienden de hotspots bezoeken die 

jullie als fans van geologie en archeolo-

gie niet willen missen? Ben jij van het 

sportieve soort en wil je paardrijden, 

mountainbiken of roeien? Zou je willen 

logeren in een hotel, in een bed and 

breakfast of op een camping om je 

Het Hondsruggebied strekt zich uit van de stad Groningen aan 

de noordkant tot Coevorden aan de zuidkant. Het gebied is zo’n 

150.000 jaar geleden ontstaan door een gigantische ijsmassa 

die het vlakke landschap veranderde in heuvels, dalen en stromen-

de beken. Bos, open terrein en water maakten het landschap tot 

een ideaal leefgebied voor mens en dier. 

Hunebedden, boerderijen, dorpen en archeologische vondsten … 

ze geven ons informatie over de geschiedenis van het schitterende 

Hondsruggebied.

De Hondsrug UNESCO Global Geopark 

meerdaagse bezoek tot een onvergete-

lijke ervaring te maken? Je bent van harte 

welkom in De Hondsrug UNESCO Global 

Geopark.

WAAR BEN JE NAAR OP ZOEK?
De Hondsrug UNESCO Global Geopark 

is een geologisch en cultuurhistorisch 

rijk en boeiend gebied. Het landschap 

kenmerkt zich door de aanwezigheid van 

bossen, heidevelden en beekjes die de 

glooiende velden doorsnijden. Je vindt er 

hunebedden, grafheuvels en restanten 

van karrensporen. De hooggelegen es-

dorpen met hun karakteristieke Saksische 

boerderijen ademen de sfeer van het 

leven van kleine boerengemeenschap-

pen uit het verleden. Aan de oostkant 

bevinden zich de veenkoloniën, ontstaan 

door het afgraven van veen dat na dro-

ging als brandstof (turf) werd verkocht. 

Archeologische vondsten zoals potten 

van aardewerk, gereedschap van steen 

en zelfs een uitmuntend bewaard geble-

ven veenlijk (Drents Museum, Het Meisje 

van Yde) zijn in de collecties van musea 

te bewonderen. Je vindt het allemaal in De 

Hondsrug UNESCO Global Geopark.

SAFARI EN EXCURSIE
In De Hondsrug UNESCO Global 

Geopark is veel te beleven. 

Wat te denken van een Geopark 

Safari voor het hele gezin? Of een 

compleet verzorgde dagexcursie 

voor groepen? Een deskundige gids 

wijst je op sporen en tekenen van 

de geschiedenis van het Hondsrug-

landschap en vertelt er alles over.

www.dehondsrug.nl
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op een voormalige afvalberg. De om-

geving van De Blinkerd is sowieso zeer 

bijzonder omdat afval en natuur hier hand 

en hand gaan. Zo heeft de stichting in een 

deel van het gebied de oorspronkelijke 

loop van de beek het Oude Diep weer 

 hersteld. Inmiddels slingert de beek zich 

weer een weg door het pittoreske dalletje. 

Ook is er een start gemaakt met het 

creëren van een historische landschap: 

houtwallen, poelen en weitjes zijn hier-

voor aangelegd. Het rustig kabbelen van 

het beekje langs de voordes van stenen 

roept zelfs buitenlandse sferen op. In het 

informatiecentrum zijn gratis wandel- en 

fietsroutes af te halen. Adres: Vamweg 7, 

9418 TM Wijster.

ONTDEK DE SCHOONHEID 
VAN MIDDEN DRENTHE

Als je door Midden-Drenthe trekt, zijn 

er nog veel sporen van het verleden te 

zien: esdorpen, essen, heidevelden en 

schaapskooien. U komt op plekken waar 

in de prehistorie eeuwenlang mensen 

woonden, zoals het Hijkerveld. Twee-

duizend jaar geleden verlieten ze dit 

veld en vanaf dat moment ontfermde de 

natuur zich over hun akkers en woon-

plekken. In de twintigste eeuw werden 

delen van het veld ontgonnen tot het 

Landgoed Hooghalen. Het bijna 900 

hectare grote Hijkerveld is eigendom van 

Het Drentse Landschap.

SCHAAPSKUDDE
De schaapskooi is het middelpunt van het 

natuurbeheer op het Hijkerveld. Dagelijks 

verlaat de kudde Schoonebeker schapen 

de stal om op het veld hun buik vol te 

eten. Zo houden de schapen het heide-

veld in stand door het te ontdoen van gras 

en opslag van struiken en bomen. U kunt 

de kudde ’s middags rond 16 uur weer 

verwelkomen. 

WANDELEN 
Het Hijkerveld biedt uitstekende mogelijk-

heden om te wandelen. Er is een 

gemarkeerde wandelroute maar in het 

informatiecentrum bij de schaapskooi  is 

ook gratis een beschreven wandelroute 

te krijgen. Er is een speciale speurtocht 

voor kinderen. Wie graag wil fietsen kan 

hier ook een boeiende fietstocht ophalen. 

Adres: Hijkerweg 12, 9414 AH Hooghalen 

VOGELS SPOTTEN
Vlakbij het Hijkerveld bevindt zich één 

van de meest vogelrijke gebieden 

van Drenthe: Diependal. Hier zijn alle 

Nederlandse futensoorten, waaronder 

de zeldzame roodhalsfuut, te zien. Het 

vogelreservaat Diependal biedt veel trek-

vogels een ideale tussenstop op de reis 

naar het warme zuiden. Aangezien de 

mate van rust bepalend is voor de vogel-

rijkdom, is het terrein te bekijken vanuit 

een midden in het reservaat gelegen 

vogel-observatiehut, die via een onder-

grondse tunnel van zo’n 165 meter lang, 

te bereiken is. U kunt de vogelkijkhut 

bereiken door vanaf het Oranjekanaal, de 

Zwarte Weg in de slaan. De route is met 

borden aangegeven.

was voor een aantal Drenten destijds 

aanleiding om zich via Stichting Het 

Drentse Landschap voor het behoud van 

het oude landschap te gaan inzetten.

Het Drentse Landschap bezit in Midden 

Drenthe nog een aantal heidevelden 

waar u de grote stille heide van weleer 

nog steeds een beetje kunt ervaren. 

Dat zijn het Smilder Oosterveld, het 

Elper Westerveld, het Nuilerveld en de 

Boerveensche Plassen bij Hoogeveen. En 

uiteraard het Hijkerveld tussen Hooghalen 

en Hijken dat met zijn 900 hectare één 

van de grootste Drentse heidevelden is. 

Ook het Groote Zand en het Witte Zand 

bij Hooghalen, het Orvelterzand en het 

Holtherzand ten zuiden van Westerbork 

zijn heidecomplexen die in het bezit van 

de stichting zijn. De naam ‘zand’ geeft 

aan dat we hier met voormalige zand-

verstuivingen te maken hebben.  

Voormalig, want vrijwel alle Drentse 

zandverstuivingen werden ongeveer een 

eeuw geleden beteugeld door ze met 

dennen te beplanten.

ERVAAR HET OUDE DIEP 
VANUIT DE HOOGTE

Drenthe kent geen heuvels. Toch kan de 

bezoeker van deze mooie provincie op 40 

meter hoogte genieten van een prachtig 

uitzicht over het Drentse landschap.  

Hier op het hoogste punt van Drenthe 

bevindt zich het  informatiecentrum  

De Blinkerd van Het Drentse Landschap.  

Het futuristisch ogende gebouwtje staat  

Reizigers waren vroeger zonder uitzondering geïmponeerd door de 

weidsheid en leegheid van de Drentse heidevelden. Zomers een hel 

waar de zon onbarmhartig brandde, ’s winters een grauw en zompig 

landschap zonder einde of begin. Verhalen over bloeddorstige rovers 

die het veld onveilig maakten, werden onderweg in de herbergen 

graag aan de voorbijgangers verteld.

Schapen en schurken 
op de heide 

Toch is de Drentse heide een relatief 

nieuw fenomeen. Toen in de Gouden 

Eeuw de graanprijzen gingen stijgen, 

werd het voor Drentse boeren interessant 

om meer grond te bebouwen. De ge-

meenschappelijke landbouwgronden, of 

essen, werden uitgebreid en er kwamen 

nieuwe essen bij. Er was dus meer 

grond om te bemesten en in die tijd –  

ver voor de uitvinding van de kunstmest 

– waren schaapskuddes in Drenthe de 

enige mogelijkheid om intensivering van 

de landbouw mogelijk te maken.

Het bezit van voldoende heideveld werd 

daarmee essentieel voor een dorpsge-

meenschap. Dorpen met grote heidevel-

den konden er veel grotere schaapskud-

des op na houden dan andere dorpen.  

Tot aan het eind van de negentiende eeuw 

bepaalde de heide de grenzen van de 

groei van het dorp. Een niet te verwaar-

lozen aspect dat de druk op de heide al-

leen nog maar deed toenemen, waren de 

benodigde heideplaggen. Als ‘vloerbedek-

king’ in de schaapskooi zorgde de plaggen 

ervoor dat de mest beter en efficiënter op 

het land kon worden verwerkt.

ZANDSTORMEN

De schapen woonden het veld bij 

wijze van spreken totaal uit. Bomen en 

struiken legden voorgoed het loodje. 

Alleen planten die zich in deze schrale 

om geving echt thuis voelden, konden 

zich er staande houden. Steeds paarser 

kleurde Drenthe in de zomer. In tijden van 

droogte zorgden de schapenhoefjes er in 

combinatie met overmatig plaggen voor 

dat het bovenste laagje van de heide brak 

en de wind vrij spel kreeg met het mulle 

zand dat eronder lag. Grote oppervlakten 

van de Drentse velden zijn zo ‘op de wind 

gegaan’ en er ontstonden uitgestrekte 

zandverstuivingen. De nabijheid van een 

zandverstuiving vormde een grote bedrei-

ging voor de essen. Een laagje zand ver-

stikte de jonge plantjes in een oogwenk 

en een flinke storm was voldoende om 

het werk van maanden te vernietigen.

METAMORFOSE

De uitvinding van de kunstmest bracht in 

Drenthe een ware gedaanteverwisseling 

teweeg. Voortaan was het landbouwsys-

teem niet langer afhankelijk van de mest 

die de schapen ’s avonds in de schaaps-

kooi achterlieten. De boeren hoefden 

ook niet meer uitsluitend te letten op de 

mogelijkheden die de natuur hen bood.

Er kwam aan het eind van de negentiende 

eeuw in Drenthe een ontginningskoorts 

op gang die zijn weerga niet kende.  

Alleen al in de jaren twintig en dertig van 

de twintigste eeuw kreeg Midden Drenthe 

er zestig procent cultuurgrond bij. Er werd 

bij het Witteveen ten zuiden van Orvelte 

zelfs een compleet nieuw dorp uit de 

grond gestampt. De ontginningskoorts 
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Actie voor groot en klein... 

Een dagje uit in Drenthe met 

de kinderen betekent pret  

en plezier. Maar ook ‘grote  

kinderen’ komen ruimschoots 

aan hun trekken.
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www.taman-indonesia.nl | kallenkote 53 | Kallenkote (nabij steenwijk)
Geopend van 1 april tot 1 november, elke dag van 10.00 – 18.00 uur  •  Van 1 nov tot 1 april speciale openingstijden, zie onze website.

Katten die de duurste koffiebonen uitpoepen. Binturongs die  
30 meter hoog in de boom wonen. Sta oog in oog met  
tropische vogels in de open volières of geniet van Vissende 
Katten, Wallaby’s, Muntjaks, en Otters langs de eilanden van 
Indonesië. Smul van Indische hapjes, verkleed je als Javaanse 
prinses en neem een kijkje in een traditionele paalwoning.

NIEUW: Indonesische specerijentuin
Ontdek allerlei kruiden om mee te koken: gember, laos en 
sereh, maar ook fruitbomen zoals pisang en papaya. Kijk goed 
om je heen in de tuin, misschien kom je onderweg wel een 
Indonesische batikspin tegen of een jagende wateragaam! 

NIEUW: Indonesisch Kinderpaspoort
Ga op avontuur met je paspoort en deel je ervaringen  
met opa’s, oma’s, ouders of vriendjes.

Dierenpark Taman Indonesia

Waan je in het Verre Oosten  
bij dierenpark Taman Indonesia!

Tot ziens in Taman Indonesia!

Sampai Jumpa di Taman Indonesia!

Het aquapark (6+) is een parcours waarop je
kunt glijden, klimmen, klauteren en zelfs
gelanceerd kan worden vanaf de blob. De
topattractie is een spectaculaire waterschans
(12+)  die zelfs bij de echte waaghalzen zorgt
voor een adrenalinekick. Naast de water-
activiteiten hebben we een breed 
aanbod aan groepsactiviteiten.

www.dxadventurepark.nl

Houtvester Jansenweg 3 I Gasselte I 0599-565390 I info@dxadventurepark.nl

€ 2,50 p.p.
korting bij 
een online

boeking

Duik in een ludieke wereld en ga samen 

naar de leukste activiteiten.

Prikkel je voeten op een blotevoetenpad, 

beleef prinsheerlijke avonturen in een 

kasteel of krijg een adrenaline kick in een 

snelle achtbaan. Er is genoeg te doen.  

 

Wat je ook kiest, het zorgt geheid voor 

onvergetelijke belevenissen en mooie 

herinneringen.
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Buitencentrum
Boomkroonpad

Wandel eens door 

de boomtoppen

Contact: Staatsbosbeheer Buitencentrum Boomkroonpad
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen, (0592) 37 73 05
E-mail: boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl
Website: www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Vind mooie gebieden en leuke activiteiten op www.staatsbosbeheer.nl

Contact: Staatsbosbeheer Buitencentrum Drents-Friese Wold
Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha, (0516) 46 40 20
E-mail: drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl
Website: www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold

Buitencentrum
Drents-Friese Wold

Dwaal van vennetje 

naar zandverstuiving, 

van heide naar moeras.

Buitencentrum
Boomkroonpad
Wandel eens door 
de boomtoppen

Buitencentrum
Drents-Friese Wold
Ontdek een groots  
natuurgebied waar je de 

wilde natuur kan beleven!

Welkom bij boerderij Het Landschap
Beleef een actieve dag op onze boerderij in Drenthe met diverse leuke activiteiten. 

Volg een cursus tot boer of boerin en leer koeien melken, kalfjes voeren en tractor rijden.  

Versla je vrienden, collega’s, of familie tijdens een potje boerengolf, boerenfrisbee of op de Boerenlympics.  

Wij zijn gevestigd in Holsloot (tussen Emmen en Coevorden) en hebben alle ruimte om heerlijk te ‘boeren’. 

De ideale locatie voor een familiefeest, teambuilding of een kinderfeestje.

Jong en oud zijn welkom op onze boerderij!

Verlengde Landschapsweg 1 • 7845 TS Holsloot (Veenoord) • Tel: 0591 55 3585 
BGG 06 2905 3468 • www.boerengolfbaan-hetlandschap.nl

Arrangementen
Een complete dag met activiteiten en eten en drinken? Dat kan allemaal! 

Speciaal daarvoor hebben wij een aantal arrangementen samengesteld. 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 7,50 p.p. Kijk op onze website voor meer informatie.

a.u.b. van tevoren reserverenRondvaartbedrijf Kool | Stationsweg 1012 | 9726 AZ Groningen | www.rondvaartbedrijfkool.nl

Wij bieden toeristen al 50 jaar de gelegenheid 
om door (en buiten) de stad Groningen te varen. 
Zo kunt u de geschiedenis van de stad vanaf het 
water bewonderen. 

Valt er iets te vieren met familie, vrienden, 
collega’s of heeft u bijvoorbeeld een jubileum? 
Doe dit op een unieke manier tijdens een rondvaart!
Of wat dacht u er van om letterlijk in 
het huwelijksbootje te stappen?

Ook zakelijk bieden wij de kans om aan boord te 
vergaderen, presenteren, dineren of lunchen.
De kapitein en zijn bemanning staan voor u klaar!

Kijk voor de afvaarttijden op www.rondvaartbedrijfkool.nl

Rondvaartbedrijf Kool

Welkom bij Rondvaartbedrijf 
Kool in Groningen
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en heuvels wisselen elkaar af. Zowel voor 

de beginneling als voor de gevorderde 

fanatiekeling vind je de mooiste routes. 

Je vindt ze op drenthe.nl/mtb.

CULTUURHISTORIE

Drenthe kenmerkt zich door een rijke 

cultuurhistorie. De hunebedden en het 

Hunebedcentrum vertellen het verhaal 

van de hunebedbouwers. Ook het 

Drents Museum, waar je o.a. het Meisje 

van Yde kunt zien, is een bezoek waard. 

In Herinneringscentrum Westerbork 

komt de Tweede Wereldoorlog tot leven.  

Maar even verderop ben je ineens 

terug in het heden, als je oog in oog 

staat met de grote telescopen van de 

Radiosterren wacht.

UIT IN DRENTHE

Of je nu jong bent of oud, Drenthe 

heeft voor iedereen wel iets te bieden. 

Brullende motoren op het TT Circuit, 

grote muziekfestivals, verrassende, 

kleinschalige theater- en muziek festivals 

midden in de natuur of sportieve  

evenementen. Drenthe barst van de 

bruisende evenementen. 

Ook biedt Drenthe de leukste dagjes  

uit voor het hele gezin, zoals attractie-

parken, schaapskooien en klimbossen.

In Drenthe kun je eindeloos fietsen over meer dan 2.100 km aan fietspaden, met onderweg de  

mooiste plekjes, schilderachtige brinkdorpen en de leukste dagjes uit. Kom heerlijk tot rust, of zoek  

juist het avontuur op. In Drenthe valt er voor iedereen veel te beleven.

AFWISSELENDE NATUUR

Nergens vind je zo’n afwisselend 

landschap als in Drenthe. Drenthe telt 

maar liefst drie Nationale Parken en 

vele prachtige natuurgebieden.  

Al fietsend door deze natuurgebieden 

trekt er allerlei moois aan je voorbij. 

Paarse heidevelden, bossen, beekda-

len, zandverstuivingen of weidse  

vergezichten. Laat je verrassen door 

wat je onderweg allemaal tegenkomt. 

Oog in oog met een Schotse hooglander, 

een heideschaap of wild zwijn.  

Welke route je ook neemt, je bent 

altijd omgeven door de natuur.

FIETSEVENEMENTEN

Drenthe biedt de meest uiteenlopende 

evenementen voor de fietsliefheb-

bers. Van toertocht tot een mountain-

bike-evenement of een professionele  

wielerwedstrijd. De parel onder de 

fiets evenementen is de Drentse Fiets-

4Daagse. Met  speciale kinderroutes en 

een MTB-variant, kan  iedereen hieraan 

meedoen. Het hele fietsseizoen worden 

er  diverse fietstochten georganiseerd. 

Voor de sportieve fietser worden er 

verschillende MTB-evenementen  geor-

ganiseerd, waaronder het Bike Festival 

en de  Drenthe  200. Bekijk de vele fiets-

evenementen op drenthe.nl/fietsen.

De prachtige natuur, de rijke cultuur-

historie en de leuke attracties bieden 

volop mogelijkheden om onderweg 

even af te stappen of om naast het 

 fietsen een leuk dagje uit te plannen.

In een provincie waar je door zo’n mooi 

en afwisselend landschap kunt fietsen, 

liggen natuurlijk de mooiste routes 

voor je klaar. Fiets één van de talloze 

themaroutes. Wil je terug in de tijd? 

Pak dan een route langs de hune-

bedden. Of fiets een kinderroute 

met leuke activiteiten en opdrachten 

onderweg. De mooiste routes langs 

alle hoogtepunten van Drenthe zijn 

alvast voor je klaargezet en kun je gratis 

downloaden op drenthe.nl/fietsroutes. 

MOUNTAINBIKEROUTES

Op zoek naar wat meer avontuur? Spring 

dan op je mountainbike en cross door de 

Drentse natuur. Het mooie aan Drenthe 

is dat je het ene moment snelheid maakt 

in het bos en daarna door een open 

heide  veld in los zand over een singletrack 

fietst. Drenthe biedt je uitdagende moun-

tainbikeroutes. Dwars door de natuur, 

zonder ook maar één oversteek te hoeven 

maken. Singletracks, brede paden, kuilen 

VEELZIJDIG DRENTHE
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Rijk der Kabouters is een unieke kabouterbelevenis
voor kinderen tot ongeveer 8 jaar. 

Wandel over kronkelpaadjes door het magische en  
interactieve kabouterbos. Bekijk hoe de kabouters  
wonen, werken en plezier maken. Doe de speurtocht  
en speel kaboutergolf. 

Een nostalgisch uitje om samen met de kinderen  
te beleven. Er is ook een buitenspeeltuin. In de  
kabouterhut is er de mogelijkheid om iets te eten  
en te drinken. 

Kijk voor de openingstijden op 

www.rijkderkabouters.nl

Rijk der Kabouters

Kabouters wonen in het Drentse Eext

Rijk der Kabouters | Gieterstraat 20, 9463 PX Eext | www.rijkderkabouters.nl

Dinopark
 Landgoed Tenaxx in WeddeDinopark
 Landgoed Tenaxx in Wedde

DINOPARK LANDGOED TENAXXDINOPARK LANDGOED TENAXX

Dorpsstraat 2
9441 PD Orvelte
Tel: 0593 - 322400 www.zoobizar.nl

 Wat eet een vogelspin 
 en hoe voelt het 

 eigenlijk op je hand? 

alleen voor dare devils!

Kom het zelf voelen & ontdekken bij Zoo 
Bizar! Soms best spannend, maar het is 
vooral heel leerzaam. Want bij ons zijn 

bijzondere dieren heel gewoon en gewone 
dieren heel bijzonder. Kortom een uitje 

waar iedereen iets van opsteekt.
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Aan kunst en cultuur geen gebrek in  

Drenthe. Ontdek de historie of bewonder 

hedendaagse kunstenaars in de vele musea. 

Ontdek onbekende, mooie plekjes met 

een gids of proef streekproducten op een 

boerderij. Verwonder je over de vergezich-

ten. Allemaal momenten om mooie nieuwe 

herinneringen te laten ontstaan

2120

Brink 7, 7981 BZ  Diever Tel. 0521-594811 / 06-26802024 www.oermuseum.nl

VESTING BOURTANGE  2020

INFO OP WWW.BOURTANGE.NLINFO OP WWW.BOURTANGE.NL

Voorjaarsmarkt
18 & 19 april

Slag om Bourtange
6 & 7 juni 

Vesting Spectaculum 
1 & 2 augustus 

Herfstmarkt
19 & 20 september 

Magisch Samhain
31 oktober & 1 november

Kerstmarkt
5-6 | 12-13 | 19-20 december
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Museum voor 
muziekinstrumenten

Museum Vosbergen toont muziek- 

   in strumenten in historisch perspectief  

en is gevestigd in een statige villa in  

het fraaie landgoed Vosbergen.  

De ca 800 instrumenten zijn  

gedurende meer dan zestig jaar  

verzameld en gerestaureerd door  

Dick Verel, die samen met zijn  

echtgenote Rieteke het museum  

tot stand bracht. 

Kijk voor meer informatie over het 

museum en de prachtige omgeving 

van landgoed Vosbergen op  

www.museumvosbergen.nl.

Vosbergerlaan 35 

9761  TJ Eelde 

Tel.: 050-3081291

www.museumvosbergen.nl

Het Museum van Papierknipkunst 

presenteert originele nationale en 

internationale papierknipkunst in vele 

onderwerpen. 

De snij- en knipkunst komt oorspron-

kelijk uit China. Van hieruit verspreidde 

deze volkskunst zich ook in West-

Europese landen, o.a. in Nederland.

Overzicht van 3 eeuwen knipwerk.

Ook hebben wij doorlopende 

demonstraties van het knippen.

 

U kunt zelf knippen onder leiding 

van onze ervaren knipster, 

ook heel leuk voor kinderen.

Burg. G. van Weezelplein 10 

9431 AG Westerbork

Tel. 0593 332924 

www.papierknipmuseum.nl

Museum van 
Papierknipkunst

Ga op reis in het verleden van Drenthe 

in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. 

Kijk binnen in de plaggenhutten, 

school, kerk, gevangenis en drukkerij. 

Rusten met een hapje en drankje kan 

in de oude Drentse Boerenherberg. 

De kinderboerderij en speeltuin maken 

het uitje compleet.

Geopend: 

1 april 2020 t/m 31 oktober 2020 

van 09.00 -18.00 uur

Entreeprijzen: 

kinderen t/m 3 jaar gratis

kinderen t/m 11 jaar € 5,00 

volwassenen € 8,50

scholen en instellingen € 4,00 p.p.

Honden aangelijnd toegestaan. 

Rolstoelvriendelijk. Gratis parkeren.

Het verleden van 

Zuidoost-Drenthe herleeft in 

dit unieke openluchtmuseum

Tramstraat 73, 7848 BJ Schoonoord

T. 0591 382421

www.ellertenbrammert.nl 

info@ellertenbrammert.nl

Openluchtmuseum 
Ellert en Brammert

Museum Vosbergen

“Wat een gezellig museum!”

“Een klein ‘theater’ van knipselkunst, 

wat fijn dat het bestaat!”

t/m 1 maart 
WILDLANDS Adventure Zoo 
Emmen - www.wildlands.nl

t/m 22 maart
Barbizon van het Noorden, 
Drents Museum - www.drentsmu-
seum.nl/nl/tentoonstellingen

22 maart
Het Houten Huis | - Adios (7+)
in Assen - www.dnk.nl/adios 

28 maart 
De waanzinnige boomhut van 
13 verdiepingen (5+) - Meneer 

Monster - Schouwburg Ogterop, Meppel

11 t/m 13 april 
OERWEEKEND in Borger
www.hunebedcentrum.eu

17 t/m 19 april 
World Superbike TT Assen
www.ttcircuit-tickets.nl

19 april
Baas Boven Baas: Poppen-
theater door Max Verstappen
www.theaterhofpoort.nl/programma

26 t/m 28 juni
MotoGrandPrix TT Assen
www.ttcircuit-tickets.nl

11 en 12 juli in Balloo
Schapenscheerdersfestival  
& Wolfeest - www.wolfeest.com

13  t/m 15 augustus
Trappen-Happen-Stappen
www.trappenhappenstappen.nl

29 augustus
Historische TT motor demorace 
Hooghalen - www.tthooghalen.nl

Evenementen



Museum

In het museum van Kamp Westerbork 

wordt verteld over het leven in het kamp. 

Originele fi lmbeelden uit 1944, een 

gedeeltelijk ingerichte barak, een uit de 

trein geworpen laatste afscheidsgroet, 

een grote maquette van het kamp, een 

tekening van spelende kinderen en vele 

andere objecten geven een beeld en een 

gevoel van dit sprekende verleden.
 

Ook voor kinderen

Persoonlijke verhalen in de fi lms en de 

basisexpositie maken de geschiedenis ook 

voor kinderen toegankelijk.
 

Tijdelijke exposities

Naast de doorlopende tentoonstelling 

over de geschiedenis van het kamp, zijn er 

verschillende tijdelijke exposities te zien.

 

Voormalig 
kampterrein

Op drie kilometer van het Herinnerings-

centrum ligt het voormalige kampterrein. 

Monumenten, een barak en de historische 

treinwagons doen herinneren aan de meer 

dan honderdduizend slachtoffers van 

de Holocaust, die werden gedeporteerd 

vanuit kamp Westerbork. Velen keerden 

nooit terug. 
 

102.000 stenen

Tussen de contouren van barakken, 

prikkeldraadomheining en een wachttoren 

staan de 102.000 stenen op de vroegere 

appèlplaats. Eén steen voor ieder die 

werd gedeporteerd en niet terugkwam. 

Hun namen zijn vermeld in het boek 

de 102.000 namen en worden in 

het museum continu vertoond op de 

Namenwand. 

Nationaal Monument Westerbork

Het Nationaal Monument Westerbork 

symboliseert met zijn omgebogen rails de 

verschrikkelijke vernietiging. 
 

Woning kampcommandant

Tegelijkertijd staat de woning van de 

kampcommandant (1939), als enige 

overgebleven gebouw uit deze tijd, 

symbool voor de naziterreur.

Activiteiten

Naast tentoonstellingen 

organiseert het Herinnerings-

centrum Kamp Westerbork 

jaarlijks vele activiteiten. 

Ooggetuigen

Iedere laatste zondag van de

maand vertelt een ooggetuige

over zijn of haar leven tijdens

de oorlog. Het bijwonen van 

de lezing is bij de museum-

entreeprijs inbegrepen.

Rondleidingen

Tijdens de vakanties worden

speciale activiteiten georgani-

seerd. Van zaterdag 28 maart 

tot het eind van de herfst-

vakantie kunnen bezoekers 

kosteloos deelnemen aan 

de rondleidingen die het 

Herinneringscentrum op het 

kampterrein aanbiedt. De 

rondleidingen beginnen om 

12.00 en 14.00 uur.

Kijk voor meer informatie 

over de tentoonstellingen 

en activiteiten op

www.kampwesterbork.nl

geheel boven

Monument 

De 102.000 stenen

boven

Bord dat aan de 

deportatietreinen

werd bevestigd

rechts

Nationaal Monument

Westerbork

rechts

De directeurswoning 

van het Centraal 

Vluchtelingenkamp 

Westerbork werd 

vanaf 1943 de woning

van de Duitse 

kampcommandant 

Gemmeker

boven

Verhalen over Leo 

Meijer en vijf andere 

kinderen in kamp 

Westerbork vormen 

de rode draad in de 

luister- en doeroute 

Kinderen met een ster

In Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt het verhaal 
van meer dan honderdduizend Joden, Sinti en Roma verteld. Het is 
het verhaal van Anne Frank, Settela Steinbach, Leo Meijer en alle 
andere kinderen en volwassenen die in kamp Westerbork verbleven. 
Van vluchtelingen uit Duitsland die in de jaren dertig in het 
vluchtelingenkamp Westerbork werden ondergebracht en van Joodse 
Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit doorgangs-
kamp Westerbork werden weggevoerd naar vernietigingskampen 
in het Oosten. Velen keerden nooit terug.

Herinneringscentrum
Kamp Westerbork

2524
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MET DE BOEVENBUS 
DOOR VEENHUIZEN
Maak een rondrit door Veenhuizen in 

een echte oude boevenbus! Met deze 

bus zijn tienduizenden gevangenen 

vervoerd tussen woon- en werkgesticht. 

Iedere woensdag- en zondagmiddag en 

in de schoolvakanties dagelijks, kunt u 

onder begeleiding van een ervaren gids 

een verassende rit door het voormalige 

justitiedorp maken.  

BEZOEK EEN 
ECHTE GEVANGENIS
Altijd al willen weten hoe het voelt om in 

de gevangenis te zitten? Onder leiding van 

een gids bezoekt u de strafgevangenis de 

Rode Pannen. In de beruchte gevangenis 

zien een aantal cellen eruit alsof de bewo-

ners elk moment kunnen terugkeren.

KINDEREN IN HET 
GEVANGENISMUSEUM
Voor  kinderen is er ook van alles te bele-

ven en te doen in het Gevangenismuse-

um. Kinderen  van 4 t/m 6 jaar kunnen 

de Lange Leo kinderroute volgen: samen 

met (groot)ouders kan er met behulp van 

de gratis plattegrond gespeurd worden 

naar ons gevangenisboefje Lange Leo. 

Kinderen vanaf 7 jaar kunnen de span-

nende speurtocht ‘De Vloek van Veen-

huizen’ doen. Zal het ze lukken  de Vloek 

te ontrafelen en Gaius te bevrijden? In de 

tentoonstelling Rust Roest kunnen kin-

deren een tekenfilm bekijken in de Ba-

jesbios, of meedoen aan de Rust Roest 

kleurwedstrijd.

MUSEUMRESTAURANT
Trek in een kopje koffie met gebak of 

een belegd broodje? U bent van harte 

welkom in ons sfeervolle café-restaurant. 

Samen met onze zalen is dit trouwens 

een unieke locatie voor familiedagen, 

feesten, bedrijfsuitjes, ect. Bij mooi weer 

is het heerlijk vertoeven op het beschutte 

buitenterras. De kinderen kunnen onder-

tussen naar hartenlust buiten spelen in 

onze Klauterbajes.

PAUPERPARADIJS
Strafkolonie, pauperparadijs en gevange-

nisdorp: Veenhuizen was het allemaal. Het 

Gevangenismuseum vertelt het verhaal 

van het dorp als kolonie voor weeskinde-

ren en bedelaars, als rijkswerkinrichting 

en als gevangenisdorp. In het Gevangenis-

museum beleef je dit bijzondere verleden 

zelf. Stap in de trekschuit, speel het inter-

actieve wezenspel, slaap in een slaapkooi, 

maak je eigen signalementskaart of kijk in 

de doodskist van een gevangene …brrr!

Oude Gracht 1 | 9341 AA Veenhuizen | www.gevangenismuseum.nl 

www.vakantieveenhuizen.nl | info@gevangenismuseum.nl  

Van met z’n allen in een zaal, tot eenzaam in de cel. Van lijfstraffen 

tot keihard werken. En van opvang voor weeskinderen tot dorp 

vol criminelen. In het Gevangenismuseum in Veenhuizen ontdek 

je alles over misdaad en straf. En wie durft, kan zelfs ontdekken 

hoe het is om in de cel te zitten. Het Gevangenismuseum vertelt 

verhalen over de gevolgen van normafwijkend gedrag. Verhalen 

over verpaupering, misdaad en straf. We dagen je uit een mening 

te vormen en laten je vrij om te ontdekken wat jij vindt.

NATIONAAL GEVANGENISMUSEUM VEENHUIZEN

HET GEVANGENISMUSEUM LAAT JE VRIJ!

Miramar Zeemuseum

Ooit gedacht in Drenthe de zee tegen 

te komen? Dat kan bij Miramar Zee-

museum. Dit museum is opgericht 

door ‘mejuffrouw’ Jeanne Warners en 

gevestigd in Vledder sinds 1966.  

Het museum laat het bijzondere verhaal 

van de stichtster zien aan de hand van 

objecten die zij over de hele wereld 

verzameld heeft, zoals schelpen, koralen 

en zelfs schildpadden.

Haar unieke collectie is de vaste ten-

toonstelling in het museum en het hele 

jaar door te bewonderen. Tevens is er 

tweejaarlijks een grote wisselexpositie 

te zien, die vanaf april 2020 in het teken 

zal staan van de Plastic Soep.

Benieuwd? Kom dan vooral een kijkje 

nemen. Kijk voor meer informatie en de 

openingstijden op onze website: 

www.miramar-zeemuseum.nl 

Vledderweg 25 | 8381 AB Vledder | Tel: 0521-381300 

WELKOM OP EEN REIS DOOR DE TIJD

De Hondsrug UNESCO Global Geopark 
       Van alle tijden ...

UNESCO
Het Hondsruggebied is door UNESCO erkend 
als Global Geopark. Het enige in Nederland, 

een van de 140 wereldwijd.
www.dehondsrug.nl

Je kunt in het UNESCO Global Geopark De Hondsrug prachtig fietsen  
en wandelen. 150.000 jaar geleden vormde een gigantische ijsmassa 
dit unieke gebied met ruggen, dalen en stromende beken. Bewonder 
hunebedden, grafheuvels en andere prehistorische schatten. En ontdek 
onze middeleeuwse esdorpen en authentieke Saksische boerderijen. 
De Hondsrug loopt van Groningen (stad) tot Coevorden.
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Tekst Peggy Bouwer

SHOPPEN

Wie van winkelen houdt, kan in Gronin-

gen zijn of haar hart ophalen. Met zowel 

grote modewinkels afgewisseld met 

knusse boetieks, biedt de stad volop keus 

voor een nieuwe garderobe. Sterker nog: 

De geur van suikerbieten, het geluid van rammelende studentenfietsen, de klokken van de Martinitoren 

waaruit de bekende melodie van My Favorite Things klinkt. Wie ooit in de stad Groningen geweest is, 

weet onmiddellijk wat bedoeld wordt met het ‘Groningen gevoel’. Een aantal factoren speelt een wel 

heel belangrijke rol bij het tot stand brengen hiervan. Hier lees je wat de stad zo bijzonder maakt en 

hoe het ‘Groningen gevoel’ bij menigeen getriggerd wordt.

en eetcafés is namelijk enorm. Italiaans, 

Scandinavisch, Hollandse pot, met of 

zonder Michelinster en in alle prijsklas-

sen. Groningen heeft op culinair gebied 

alles te bieden wat een fijnproever zich 

maar wensen kan. Begin dus maar vast 

met oriënteren, want het kan nog knap 

lastig worden om te kiezen uit al die fijne 

restaurants.

CULTUURSNUIVEN

Ook voor cultuursnuivers is Groningen 

een luilekkerland want het cultureel 

aanbod is zeer divers. Een citytrip naar 

Groningen leent zich bij uitstek voor een 

bezoek aan een van de vele musea die 

de stad rijk is. Een van de pronkstukken 

van cultureel Groningen is te vinden 

tegenover het centraal station. Hier staat 

het indrukwekkende Groninger Museum, 

bekend om haar veelzijdige collectie 

en internationale allure. Naast diverse 

musea, telt Groningen ook verschil-

lende cultuurfestivals waaronder het 

Noorderzon Performing Arts Festival, Een 

ietwat curieus kunstenfestival dat elk jaar 

gehouden wordt in een vrij toegankelijk 

plantsoen.

MARKT

Groningen heeft een rijke traditie in de 

markthandel en zowel in de stad als pro-

vincie strijken regelmatig marktkramen 

neer. De Vismarkt en Grote Markt zijn 

de meest bekende en meest frequente 

markten, maar ook de kleinere streek-

markten zijn een terugkerende bron van 

gezelligheid.

te verzorgen. Groningen telt nog onge-

veer dertig van dit soort idyllische hofjes 

en gastenverblijven. Het zijn fleurige 

tuinen vol bomen, bloemen en kruiden 

die je direct doen denken aan vroeger. 

De meeste hofjes zijn vrij toegankelijk, 

en zeker de moeite waard tijdens een 

bezoek aan Groningen. Voor een mooie 

wandelroute en leuke wetenswaardighe-

den over de hofjes kun je terecht bij het 

VVV kantoor.

MUZIEKSTAD

Groningen houdt van muziek, en 

muzikanten houden van Groningen. 

Jaar in jaar uit bieden theaters als de 

Stadsschouwburg, De Oosterpoort 

en het Grand Theatre uiteenlopende 

kunstenaren een podium. Podia Simplon 

en Vera zetten specifiek de popmuziek 

in Groningen op de kaart. Januari is ove-

rigens het muzikale hoogtepunt, want 

dan is Groningen de pophoofdstad van 

Europa en nemen talentvolle bands vier 

dagen lang de binnenstad over tijdens 

Eurosonic Noorderslag.

NOORDERPLANTSOEN

In het centrum, daar waar in de 17e 

eeuw de verdedigingswallen van de stad 

lagen, vind je het Noorderplantsoen. Een 

bijzonder fraai park in Engelse stijl, aan-

gekleed met diverse kunstwerken, een 

horecapaviljoen, speelweide en muziek-

koepel. Het Noorderplantsoen is al jaren 

lang een geliefde plek onder studenten, 

gezinnen, sportievelingen, recreatieve 

wandelaars en zonaanbidders. 

STAD GRONINGEN

Het bijzondere aan Groningen is dat de 

kroegen en clubs geen sluitingstijden 

kennen. Zo is er altijd wel een plek waar 

je door kunt feesten tot de zon weer op 

komt. Groningers zijn overigens ook niet 

vies van een lekker vette midnight snack. 

Toe aan iets anders dan een traditionele 

frikandel? Probeer dan eens de eierbal, 

een typisch Groningse snack die na 

middernacht nóg lekkerder smaakt. 

Vergeet niet om ook een Gronings biertje 

te proeven. De lokaal gebrouwen bieren 

hebben de laatste jaren een flinke opmars 

gemaakt. Een greep uit de Groninger 

stadsbrouwerijen: Baxbier, Brouwerij 

Martinus en Rockin´ Ludina. 

ETEN

Echte foodies kunnen hun geluk niet op 

in Groningen. Het aanbod restaurants 

Groningen is meervoudig landskampioen 

als het om winkelen gaat. Zo werd de 

Zwanestraat – Kromme Elleboog in 2016 

door het grote publiek verkozen tot Leuk-

ste Winkelstraat van Nederland. Twee 

jaar eerder ging de Folkingestraat er met 

de felbegeerde titel vandoor. Omdat er in 

Groningen bijna wekelijks nieuwe winkels 

bij komen, is de kans groot dat er na jouw 

laatste bezoek aan de stad weer veel 

nieuws te ontdekken valt op shopgebied.

UITGAAN

Als er iets is dat in Groningen goed kan, 

dan is het wel uitgaan. Groningers hou-

den van gezelligheid, en dus zijn er veel 

cafés te vinden. De Ellebogenbuurt is een 

populaire plek om gezellig te borrelen. 

Het wilde Groninger nachtleven speelt 

zich met name af rondom de Grote Markt. 

MARTINITOREN

Tijdens een bezoek aan de binnenstad 

van Groningen is de Martinitoren niet 

te missen. Al eeuwenlang kijkt D´ Olle 

Grieze uit over de Grote Markt aan zijn 

voeten en de Groninger Ommelanden 

aan de horizon. De Martinitoren is te 

beklimmen door fanatieke bezoekers. 

Eenmaal boven aan gekomen, kun je ge-

nieten van een prachtig uitzicht. De toren 

heeft in al die jaren heel wat gebeur-

tenissen aan zich voorbij zien trekken, 

maar de verhalen van de toren zelf zijn 

minstens zo kleurrijk. 

DIEPENRING

Waar de grachten, of op zijn Gronings 

‘diepen’, in de Hanzetijd het transport 

ter water mogelijk maakten, zorgen ze 

tegenwoordig voor veel recreatie. Een 

blik vanaf een kano, waterfiets of sloep 

op het water levert prachtige en bovenal 

verrassende stadsgezichten op. Onder 

een aantal bruggen hebben diverse 

kunstenaars hun stempel achtergelaten. 

Vanaf het water zie je bovendien de 

middeleeuwse patriciërs huizen, torens 

en pakhuizen van een andere kant. Maar 

ook vanaf de kade vormt het water een 

prachtig decor. Een van de mooiste plek-

ken van de binnenstad zijn de kades van 

de Hoge- en Lage der A, waar het hele 

jaar diverse festivals gehouden worden.

HOFJES

Vroeger werden hofjes gebouwd om zie-

ken, armen en reizigers op te vangen en 
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Maak uw vakantie compleet 

met een bezoekje aan de 

regio Hardenberg! 

GEWOON DOEN!

In de regio Hardenberg kun je winkelen en naar een pretpark 

gaan. Wandelen, fi etsen en skaten. Kort of lang vakantie vieren. 

Kamperen, feestvieren of een popconcert bezoeken. Hoe dan 

ook, met de ligging in het mooie en natuurrijke Vechtdal en het 

romantische Reestdal, met pittoreske dorpen en steden heeft 

de regio Hardenberg genoeg te bieden!

WWW.VISITHARDENBERG.NL

Maak uw vakantie compleet met 
een bezoekje aan de regio 

HARDENBERG

PLEZIER VOOR GROOT EN KLEIN

Op vakantie met de kinderen? De regio 

Hardenberg kent tal van leuke uitjes voor 

gezinnen met kleine en grote kinderen. 

Deze zin aanpassen in: Of je nou op zoek 

bent naar een originele speeltuin, een 

bioscoop, zwemstrand, gezellig terrasje 

of pretpark, regio Hardenberg heeft het! 

Lees meer op www.visithardenberg.nl 

ALTIJD WAT TE BELEVEN

Wie zin heeft in een actieve dag, kan zijn 

geluk niet op. Het Vechtdal en het Reest-

dal zijn wandel- en fietsgebieden, maar 

er zijn nog tal van andere manieren om 

actief bezig te zijn. Zo kun je er op een 

stepbike met gps door de omgeving 

crossen of midden in een weiland een 

potje boerengolf spelen. Maak ook eens 

een kanotocht op de Vecht!

WANDELEN MET KIDS

Speciaal voor kinderen zijn er in de regio 

Hardenberg een aantal spannende, 

leuke en uitdagende routes. Bas de Das 

is een speel-, ontdek- en belevingspad 

voor kinderen in het Reestdal. Knof de 

Pad is een speurtocht van ongeveer 1,5 

uur door het leefgebied van de knoflook-

pad en is geschikt voor kinderen van 7 

tot 12 jaar. Je krijgt een knapzak te leen 

met een verrekijker, loopzak, balansspel 

en een springtouw.

Natuurinformatiecentrum De Wheem, 

Startpunt Bas de Das

Oud Avereest 22, Balkbrug, T. 0523-656721

De Rheezerbelten, Startpunt Knof de Pad

Grote Beltenweg 1, Rheeze, 

T. 0523-270012 • www.rheezerbelten.nl 

OP DE MOUNTAINBIKE

Houd je van wat meer actie en snelheid? 

Vanaf recreatieplas de Oldemeijer in 

Hardenberg start een mooie mtb-route. 

De route (401) heeft een lengte van 23 

kilometer en voert door de boswachterij 

Hardenberg. Het bos bestaat uit naald- en 

loofbomen en op enkele plaatsen wordt 

het bos afgewisseld met heidevelden.

www.mtbroutes.nl 

Droomt u weleens van ridders te 

paard en jonkvrouwen in koetsen, van 

glooiende graanakkers vol klaprozen en 

korenbloemen? Van rust en romantiek 

die niet worden verstoord door mobiele 

telefoons, geronk van motoren en  

andere moderne geluiden? Een reis  

in de tijd is onmogelijk, maar een  

wandeling door het Reestdal is hiervoor 

een goed alternatief. Het essenland-

schap straalt een bepaalde woestheid 

uit, die doet denken aan de middel-

eeuwen. Je vindt er bos- en houtwallen 

en veel hoogteverschillen, veroorzaakt 

door oude ophogingen van boerderijen 

en weilanden. De rode route is geschikt 

voor buggy’s. De oranje route is een 

IDYLLISCH REESTDAL WANDELROUTE
STARTPUNT: NATUURINFORMATIECENTRUM DE WHEEM, OUD AVEREEST 22, BALKBRUG

laarzenpad en kan hier en daar drassig 

zijn. Deze oranje route is ook uitermate 

geschikt voor Nordic Walking. 

De route is te vinden op www.visithardenberg.nl/wandelen
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Het klooster werd in 1602 opgeheven. 

Het hoofdgebouw werd in gebruik geno-

men als vergaderplaats voor onder meer 

het College van Gedeputeerden. Pas in 

de 17e eeuw ontstond er een echt dorp 

binnen de singels. Laat in de 18e eeuw 

werd er buiten de singels gebouwd. 

Huize Overcingel (over de singel) is een 

mooi voorbeeld hiervan. Hoewel er teke-

nen en vondsten zijn van leven van Ne-

Rondom dit statige woonhuis Overcingel 

ligt een prachtig wandelpark van 5 hectare, 

zeker een bezoekje waard! Toegangs-

bewijzen zijn tegen een klein bedrag te 

verkrijgen bij het  huis van het landgoed.

anderthalers tussen 80.000 en 55.000 

jaar geleden, hanteert Assen het jaar 

1259 met de vestiging van het klooster 

Maria in Campis als geboortejaar.

Assen is een stad. Koning Lodewijk Na-

poleon verleende op 13 maart 1809 in 

het Ontvangershuis aan de Brink in As-

sen stadsrechten aan het dorp Assen. 

De plaats telde toen slechts 150 huizen 

en minder dan 700 inwoners. Lodewijk 

Napoleon gebruikte de stadsrechten om 

belangrijke steden onder controle te krij-

gen of houden. De koning benoemde de 

leden van het stadsbestuur. In Assen wa-

ren dat familieleden en vertrouwelingen 

van landdrost Petrus Hofstede. Assen 

zou zijn benoeming gebruiken om zich 

de hoofdstád van Drenthe te kunnen 

noemen. (bron: www.ditisassen.nl)

ASSEN

Slechts uit enkele boerderijen bestond Assen, toen de nonnen uit het Klooster Maria in Campis zich 

hier in 1259 vestigden. Het klooster stond oorspronkelijk in de buurt van Coevorden. Vanwege de 

slechte ligging – moerasgrond – verhuisde de abdij naar een betere en hoger gelegen plek. 

Het klooster stond waar nu het Drents Museum is. In de zuidmuur van de Abdijkerk van het Drents 

Museum en de westelijke muur van het Drents Archief zitten nog stukken muur uit de kloostertijd.

Vaart NZ Assen



zijn er enkele trainingsdagen en kwalifi-

catieraces voor goede startposities. In de 

week voor de racedag is er in Assen de 

zogenoemde SPEEDWEEK , waarin ver-

schillende aspecten van de motorsport 

te zien zijn. Verder is er een kermis en 

het (nu nog) drie dagen durende TT Fes-

tival, met onder meer de beroemde TT 

Nacht te bezoeken.

De TT meemaken is meer dan een mo-

TT Assen
De TT (Tourist Trophy) Assen is een jaar-

lijkse motorrace op het Circuit van Dren-

the bij Assen, in de Nederlandse pro-

vincie Drenthe. Vanaf 2016 wordt de TT 

Assen verreden op de zondag in plaats 

van op zaterdag.

Alle Grand-Prixklassen komen hier aan 

bod. Door de inkrimping van het aantal 

klassen zijn dit thans Moto3, Moto2 en 

MotoGP. Voorafgaand aan de Dutch TT 

torrace bezoeken: de TT beleef je. Sinds 

1925 wordt in Assen op het hoogste 

niveau gereden: alle kampioenen re-

den en wonnen in de Kathedraal van de 

motorsport. De TT is al decennia lang het 

grootste ééndaagse sportevenement 

van Nederland met meer dan 100.000 

bezoekers. De TT is sfeer proeven, je ver-

gapen aan mooie motoren en genieten 

van de glitter en glamour op en rond de 

baan. (bron: www.ditisassen.nl)

Het Drents Museum
Het Drents Museum is een museum met 

internationale allure dat jong én oud in-

spireert met verhalen over archeologie, 

kunst en geschiedenis.

Het museum is een echte publiekstrek-

ker, bekend van zijn grote blockbusters 

op het gebied van archeologie, heden-

daags realisme en kunst 1885-1935. 

Het trekt bezoekers uit het hele land. Met 

een oppervlakte van ruim 4600 vierkan-

te meter is er voor iedereen wat te zien 

en te beleven.

De grote tentoonstellingen worden ge-

presenteerd in de nieuwe museumvleu-

gel, de vaste collectiepresentaties en het 

Kindermuseum Boordevol Energie in 

het historische museumgebouw.

Het Drents Museum is trots op zijn geva-

rieerde en verrassende tentoonstellings-

programma voor de komende tijd en 

hopen u binnenkort in ons mooie mu-

seum te begroeten! (tekst: site Marketing 

Drenthe - www.drenthe.nl)

ASSEN
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Bartje
Het boek Bartje, geschreven door Anne 

de Vries (in 1904 in Kloosterveen bij 

Assen geboren) verscheen in 1935. Het 

boek is geen autobiografie, maar geeft 

wel een beeld van het Drentse platteland 

tijdens de kindertijd van de schrijver.

Bartje is een kind uit een groot gezin 

dat op het platteland woont. Het boek 

beschrijft het leven van de volwassenen 

gezien door de ogen van een kind. Het 

is een leven van hard werken in armoe-

de. Het meest bekende fragment uit 

het boek Bartje is het moment waarop 

Bartje niet wil bidden voor bruine bonen 

die hij niet lekker vindt omdat z’n moe-

der hem iets anders heeft beloofd.

www.ditisassen.nl • www.drenthe.nl

Het Asserbos
Aan de rand van het centrum van As-

sen ligt het Asserbos. Het is een van de 

oudste bossen van ons land en beslaat 

een oppervlak van ruim 100 hectare. 

Ongeveer 10 hectare hiervan is altijd 

bos geweest. Dit is een van de laatste 

restanten van het eiken-hulstbos waar 

ooit een groot deel van Drenthe mee 

was bedekt.

Lopend onder de eeuwenoude eiken 

waant u zich voor even in de middel-

eeuwen. Het klooster Maria in Campis 

was de eerst bekende eigenaar van het 

bos. De rest van het bos is op initiatief 

van Wolter Hendrik Hofstede aange-

plant in 1760.

Het Asserbos is een gemengd loof-

bos, met een openluchttheater en een 

hertenkamp dat dateert uit 1842. Het 

beheer van het Asserbos is gestoeld 

op verschillende functies zoals natuur, 

cultuurhistorie, educatie en als laatste 

houtproductie.

Er lopen 4 uitgezette routes door het 

bos. Start- en eindpunt is het Duurzaam-

heidscentrum Assen. 

(bron: www.ditisassen.nl)

In 1954 werd ter ere van de vijftigste 

verjaardag van Anne de Vries het beeldje 

van Bartje onthuld aan de Oostersingel.

Het originele kalkstenen beeld staat in 

de hal van het Stadhuis aan de Noor-

dersingel. Op de plek aan de Oostersin-

gel staat nu een bronzen exemplaar.

In de jaren zeventig is het boek Bartje 

verfilmd en door de NCRV uitgezonden 

in een televisieserie.

Bartjes verjaardag wordt begin septem-

ber door de jeugd van Assen gevierd. 

(bron:www.ditisassen.nl)



Zoveel lekkers in de Drenthe.. Genieten met  

hoofdletter ‘G’! Ontdek verfijnde ingrediënten en 

typische streekgerechten. Van de biologische  

boer tot bourgondisch restaurant. Als Foodie kunt  

u hier zeker terecht!
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Pannenkoeken
restaurant De Strohoed

Pannenkoeken en meer 

Kom genieten van ambachtelijke pan-

nenkoeken bij De Strohoed in Elp. Onze 

keuken kan voor vrijwel elk speciaal dieet 

pannenkoeken bereiden, zodat iedereen 

aan tafel kan genieten van dit heerlijke 

oud-Hollandse gerecht. Naast pannen-

koeken kunt u ook kiezen voor één van 

onze plategerechten. 

Voor de kids hebben we een speelhoekje 

in het restaurant en buiten kunnen ze 

zich vermaken in de speeltuin. Ook wordt 

er een speciaal kindermenu aangeboden 

met een leuke ijsbeker als cadeau.

Reserveren in vakanties en de 
weekenden is gewenst

Schoonloërweg 19, Elp 

T. 0593-346467

www.destrohoed.nl

3736

Drentsche Schans

Drentsche Schans

Den Hool 4, 7845 TG Holsloot

www.drentscheschans.nl

Pilsener & Speciaalbier

Whisky

Partyboerderij
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Telefoon 0521 387 212
Email info@villa-nova.nl

www.villa-nova.nl

Dorpsstraat 38
Zorgvlied

Ontbijt

Lunch

Ko�e / Thee

Diner

Borrelen

Schitterende uitvalsbasis in het Drents Friese Wold!

Op circa 1100 meter lopen van Landal Hunerwold State vindt u 
Hotel-Restaurant Villa Nova. 
Hier kunt u terecht voor o.a:  

3938

Word enthousiast onthaald, neem plaats op middeleeuwse tronen 

en laat u op uw wenken bedienen. Een uitgebreide kaart herbergt 

de fijnste grillgerechten. Een bijzondere inrichting, 

open keuken en een ongedwongen sfeer kenmerken dit grandioze 

familierestaurant. Gerechten verhalen van middeleeuwse mythes 

en smaken als een feest. In het kleine dorpje Drouwen staat dit 

middeleeuwse Ribhouse als een baken van gastvrijheid. 

ONGEDWONGEN
De jonkvrouwen en vogelvrijen ontvangen jullie gastvrij 

en uiter mate vriendelijk. Geen vraag is hen te veel. 

De braadmeesters zorgen voor smakelijke gerechten in 

middeleeuwse porties. Mals biefstuk, verrassende spiesen, 

maar ook gegrilde zalmmoot of een vegetarische tortilla.

Ook voor kinderen is het Robin Hood Ribhouse een 

belevenis op zich.

Pand 17 beschikt over 10 moderne bowlingbanen.  

Ook discobowlen en moonlightbowlen behoren bij ons tot de 

mogelijkheden. Onze bowlingbanen zijn toegankelijk voor  

mindervaliden. Handboog- of kruisboogschieten of een combinatie 

van beide disciplines. Deze activiteit kan, afhankelijk van het weer, 

zowel binnen als buiten georganiseerd worden.

De sporten beachvolleybal, beachtennis en beachvoetvolley  

kunnen gespeeld worden op onze beachvelden.  

Drie leuke, gezellige en bovenal spectaculaire zomersporten.

En van al dat bewegen krijg je natuurlijk ontzettende trek.

Ook voor een heerlijke maaltijd kun je bij Pand 17 terecht.

Zoals een All-you-can-eat spareribs arrangement.

Voor de kleintjes is er een speeltuin met een aangrenzend  

terras en keuze uit wel 33 pannenkoeken.

Robin Hood RibhousePand 17

Samen gezellig genietenAll you can eat and more!

Openingstijden: ma. t/m vrij. vanaf 17:00 uur • Za. vanaf 16:00 uur • Zo. vanaf 14:00 uur • Dus gehele jaar 7 dagen per week geopend!

Robin Hood Ribhouse • Gasselterstraat 7, Drouwen (naast attractiepark Drouwenerzand) • Tel. (0599) 56 48 25 • www.robinhoodribhouse.nlStelmakerstraat 17, 9403 VB Assen • T. 0592 344 325 • Kijk voor deze en andere activiteiten op www.pand17.nl



Karstenhoeve

Holland Casino Groningen

Gevangenismuseum

Van Gogh Huis Museum Staphorst

Zoo Bizar

Kamp Westerbork Kings & Queens Assen

In deze authentiek ingerichte boerderij 

uit 1680 hoort u tijdens de rondleiding 

niet alleen over het vroegere boeren-

leven, maar ook over spreekwoorden en 

gezegdes afkomstig van de boerderij.

Dokter Larijweg 21, Ruinerwold

T. 0522-481447

www.karstenhoeve.nl

Op zoek naar een spannende avond 
uit? Geniet bij Holland Casino Groning-
en van bijzondere evenementen met 
spel en live entertainment.

Roskildeweg 4, Groningen
www.hollandcasino.nl/ 
vestigingen/groningen

Beleef verhalen over verpaupering, 
misdaad & straf, en ontdek het  
gevangeniswezen toen en nu.  
Voor kinderen zijn er spannende 
speurtochten.

Oude Gracht 1, Veenhuizen
www.gevangenismuseum.nl

Het enige, voor publiek toegankelijk 
huis in Nederland, waarin Vincent 
van Gogh gewoond en gewerkt heeft. 

Van Goghstraat 1, 
7844 NP Veenoord/ Nieuw Amsterdam 
T 0591 555600
info@vangogh-drenthe.nl

Maak kennis met de kleurrijke 
cultuur. Traditioneel ingerichte 
woonkamer, wisselende exposities 
met klederdracht, sieraden en de 
schilders Stien Eelsingh, Jo Koster, 
Jan Sluijter.

www.museumstaphorst.nl

Mini Zoo in Orvelte Drenthe met 
bijzondere dieren die je van héél 
dichtbij kunt bekijken en zelfs 
aanraken. Perfect voor kinderfeestje, 
schoolreisje of familiedag.
Dorpsstraat 2a, Orvelte
T. 0593-322400
www.zoobizar.nl

Meer dan een herinnering.
Hier wordt het verhaal verteld van  
de meer dan honderdduizend Joden 
en Sinti en Roma die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog vanuit kamp 
Westerbork werden weggevoerd.
Oosthalen 8, Hooghalen
www.kampwesterbork.nl

All-round sportsbar in het centrum 

van Assen met pooltafels, bowling, 

ping-pong, een escaperoom,  

Prison Island en nog veel meer. 

Vertier voor het hele gezin!

Nieuwehuizen 10A, Assen

www.kandqassen.nl

Er op uit!

Landgoed Tenaxx
Levensgrote brullende dino’s, 
survival, miniatuurpark, speeltuin 
en treintje bij Dinopark Landgoed 
Tenaxx. Het uitje voor jong én oud. 
www.landgoedtenaxx.nl

Borgesiusweg 1, Wedde

40 41

WIST JE DAT.. .WIST JE DAT.. .
. . . Coca-Cola oorspronkeli jk groen was?
. . . een varken fysiek niet in s taat is om naar de lucht te ki jken?
. . . als je een goudvis in een donkere kamer opsluit , hi j wit wordt?
. . . de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 ki logram weegt?
. . . de Kolibrie achteruit kan vliegen?
. . . de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?
. . . de s trepen van een zebra voor verkoeling zorgen?
. . . Donald Duck s trips verboden waren in Finland, omdat hi j geen broek draagt?
. . . een kakkerlak 9 dagen in leven kan bli jven zonder zi jn hoofd?
. . . je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm?
.. . een slak drie jaar kan slapen?
. . . een worm maar liefs t 10 harten heeft?
. . . je niet je ellebogen kunt likken?

LOS DEZE MAAR EENS OP:

EEN MARKTVERKOPER HEEFT AAN HET 
EINDE VAN DE DAG NOG 7 EIEREN. 
DAN KOMT DE EERSTE KOPER ER AAN. 
HIJ WIL DE HELFT VAN DE EIEREN 
EN NOG EEN HALVE. 
VERVOLGENS KOMT ER NOG EEN 
KOPER AAN EN HIJ WIL HETZELFDE.

DAARNA SLUIT DE MARKTVERKOPER 
ZIJN TENT, GAAT NAAR HUIS 
EN EET HET LAATSTE EI OP.
HOE IS DIT MOGELIJK?

DE EERSTE KOPER VRAAGT DE HELFT + EEN 
HALVE, DUS DAT IS 3,5 + 0,5 = 4. DUS ER 
BLIJVEN NOG 3 EIEREN OVER. DAN KOMT DE 
VOLGENDE KOPER, HIJ VRAAGT OOK DE HELFT + 
EEN HALVE, DUS DAT IS 1,5+0,5 = 2. ER BLIJFT 
DUS 1 EI OVER EN DIE EET HIJ ZELF OP.

BREINBREKERS

BREINBREKERS
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Natura 2000 gebieden. Natura 2000 

richt zich op het beschermen en  

ontwikkelen van natuurgebieden in 

heel Europa. Volgens deze Europese 

richtlijnen moeten de deelnemende 

landen bepaalde diersoorten en hun 

natuurlijke leef omgeving beschermen 

om de biodiversiteit te behouden. 

SAMENWERKEN, 
IETS BIJZONDERS ...
‘‘We doen het sámen.’ Dat is het 

uitgangspunt van de Nationaal Park de 

Drentsche Aa. Samenwerken aan een 

goed evenwicht tussen economie en 

ecologie. Zeker in een  Nationaal Park 

als de Drentsche Aa, waar wonen en 

werken belangrijke beleidsthema’s 

zijn. Economische activiteiten moeten 

passen binnen de draagkracht van de 

natuur. Economie en natuur hebben el-

kaar nodig en  kunnen elkaar versterken. 

Daarom werken meer dan 20 belang-

hebbende partners in Nationaal Park 

Drentsche Aa  samen aan het bescher-

men en ontwikkelen van het gebied.  

- Andre Brasse

Lopen door het landschap de Drentsche Aa, is als lopen door  

een spannend boek. Elke pagina vertelt een stukje over de boeiende  

geschiedenis. Als je goed kunt lezen, kun je heel veel sporen  

herkennen in de Drentsche Aa van nu. 

De Drentsche Aa
          Geschiedenis onder je voeten

Het gebied kent een lange en boeiende  

geschiedenis. De basis van het  

landschap is tijdens de laatste ijstijden 

gelegd. De mensen hebben het  

landschap vervolgens eeuwenlang,  

met respect voor de natuur, ingericht.  

Zo ontstond het huidige beek- en  

esdorpenlandschap Drentsche Aa,  

rijk aan natuur- en cultuurhistorie. 

VOEL DE IJSTIJD IN JE BENEN

Fiets eens van Loon naar Balloo, dan 

merk je de hoogteverschillen wel in je 

benen. De basis van dit reliëf is groten-

deels gevormd tijdens de voorlaatste 

ijstijd 200.000 tot 130.000 jaar geleden. 

Een dikke, zware laag landijs schoof als 

een bulldozer vanuit Scandinavië over 

Noord-Nederland. Er wordt beweerd dat 

het ijspakket meer dan een kilometer 

dik was. Aan het einde van de ijstijd 

zorgde het smeltende ijs voor kolkende 

smeltwaterbeken. Ze slepen meters-

diepe geulen uit in de ondergrond van 

keileem. Zo ontstonden de beekdalen 

van de Drentsche Aa.

Tijdens de laatste ijstijd, 100.000-10.000 

jaar geleden, kwam het landijs niet verder 

dan Hamburg. De ondergrond was wel 

permanent bevroren. IJzige zandstormen 

vulden de diepe smeltwatergeulen deels 

met zand. Het landschap werd als het 

ware bedekt met een deken van zand. 

Door de kou groeiden hier nog weinig of 

geen planten. Nadat het ijs zich terugtrok, 

steeg de temperatuur. Het planten- en 

dierenleven kwam weer heel langzaam 

op gang. 

NA DE IJSTIJDEN KWAMEN 
DE MENSEN

Met de dieren trokken ook de eerste  

mensen (jagers) naar Noord-Neder-

land. Vanaf dat moment maakte de 

mens gebruik van het landschap. Na 

de jagers kwamen de landbouwers 

en werd het landschap steeds verder 

ingericht. Eeuwen van bewoning 

hebben overal sporen in het Drentsche 

Aa-gebied achtergelaten. Zo vind je er 

bijvoorbeeld grafheuvels, raatakkers en 

hunebedden uit de prehistorie maar 

ook middel eeuwse oude brinkdorpen 

en karrensporen. Van de eerste jagers 

zijn zelfs vuur plaatsen in de grond 

terugge vonden. Hier maakten ze ooit 

vuurstenen voorwerpen rond een 

kampvuur. Het is dan ook niet verwon-

derlijk dat het eerste archeologische 

reservaat van Nederland in Nationaal 

Park Drentsche Aa ligt.

WONEN EN WERKEN  
ROND DE BRINK

Het Drentsche Aa-landschap werd steeds 

meer door de mens in gebruik genomen. 

Vanaf de middeleeuwen kregen de 

dorpen vaste vorm. Deze typisch Drentse 

esdorpen bestaan uit boerderijen rond 

een brink met eiken. Vaak liggen de 

dorpen op de rand van een rug langs  

het beekdal. Op de es werd het voedsel 

verbouwd en het gemeenschappelijke 

veld werd gebruikt als ‘weidegebied’ 

voor de schaapskuddes. Anloo is zo’n 

esdorp. De boeren werkten op de 

omliggende essen. Rond de brink staan 

nog oude beuken en eiken, die samen 

met de kerktoren de dorpscontouren 

aangeven. Balloo is van een ander type, 

een kransesdorp zonder brink. Het dorp 

ligt in een krans om de es.

DE BEEK ZOEKT ZIJN EIGEN WEG 

De beek nam altijd een centrale rol in Nationaal Park Drentsche Aa

het landschap in. De mens accepteerde  

haar grillen maar maakte er ook dank-

baar gebruik van. Zo zocht ze eeuwen-

lang haar weg, kronkelend door het 

landschap. Door het hoogteverschil  

zorgt de Drentsche Aa voor een  

natuurlijke afwatering. Oevers kalfden  

af in de buitenbochten en groeiden  

aan in de binnenbochten. Dankzij goed 

beheer groeien op de oevers planten 

die zich hier van nature thuis voelen.  

De bloemrijke hooilanden met  

orchideeën en de zwartblauwe rapunzel 

spreken tot de verbeelding. Vispassages 

in de beek zorgden ervoor dat zeldzame 

vissoorten zoals de rivierprik de weg 

naar de paaiplekken weer terug hebben 

gevonden. Ook de bever zwemt weer 

door de ‘waaier van beken’.

‘ALS IK IN DE BEEK SPUUG…’

Het oppervlaktewater van de Drentsche 

Aa wordt in de Punt gezuiverd tot 

drinkwater voor de stad Groningen. Dat 

is uniek in Nederland. Mede daarom 

besteden we zoveel aandacht aan de 

waterkwaliteit. Na een mindere periode 

in de vorige eeuw, werd de kwaliteit van 

het beekwater steeds beter.  

Onder andere door goed grondgebruik 

langs de beek en het stopzetten van 

lozingen van afvalwater. Maar we zitten 

nog niet op de gewenste kwaliteit. In de 

Nationaal Park onderwijsprogramma’s 

staan we daarom stil bij het unieke 

karakter van de beek en de kwetsbaar-

heid. Eén druppel vervuiling kan grote 

gevolgen hebben voor het kwetsbare 

ecosysteem in de beek. Bewustwording 

is erg belangrijk. Zoals een middelbare 

scholier lachend ontdekte: ‘Dus als ik 

hier in de beek spuug, dan komt dat 

straks in Groningen uit de kraan?’

NATURA 2000

Planten en dieren houden zich niet aan 

grenzen. Daarom koppelen we natuur-

gebieden zo aan elkaar, dat planten 

en dieren zo min mogelijk obstakels 

tegenkomen tijdens hun reis van het 

ene naar het andere gebied. Binnen 

Nederland maar ook inter nationaal.  

Een deel van het Drentsche Aa land-

schap ligt binnen de zogenaamde  



Proef 
  de streek

Op het terrein van Openluchtmuseum 

Ellert en Brammert ligt De Oude  

Drentse Boerenherberg. 

Hier kun je genieten van een echt 

Drents stamppotbuffet of een Drentse 

koffietafel en natuurlijk veel meer.  

Het terras van de oude Drentse Boeren-

herberg is door RTV Drenthe verkozen 

tot het mooiste terras van Drenthe.

Tramstraat 73, Schoonoord 

(geopend van 1 april tot 1 november)

Drentse droge worst is een streek-

product uit - de naam zegt het al -  

de provincie Drenthe.  

De Drentse droge worst heeft een  

volle vleessmaak in combinatie  

met die ietwat vettige smaak en de 

gebruikte specerijen. 

Bij ijssalon Talenti wordt het ijs  

gemaakt met melk van eigen koeien 

maar er is natuurlijk  ook melkvrij,  

glutenvrij en notenvrij ijs. 

De ijssalon heeft 80 verschillende 

recepten met voor iedereen een 

passend smaakje. In de vitrine 

passen 24 soorten ijs, daarom wordt 

er vaak gewisseld met de smaakjes.

Dorpsstraat 1, Gees

Het akkerbouw- en pluimveebedrijf 

Boes-Schelhaas maakt het Drents 

Kaatje. Dit Drents Kaatje is een 

heerlijke advocaat en is in veel lokale 

supermarkten in Drenthe te vinden.

De Drentse Hoeve in Wezup maakt 

zijn eigen biologische kaas die u hier 

kunt kopen. 

De koeien hebben een moderne 

ligboxenstal en veel weidegang. 

U kunt hier ook meedoen met work-

shops om zo uw eigen biologische 

kaas te maken. 

Daarnaast is de Drentse Hoeve ook 

een kijkboerderij waarbij je kunt zien 

hoe kaas gemaakt wordt en waar je 

natuurlijk ook kunt knuffelen met de 

kalfjes en koeien. 

Wezuperstraat 20, Wezup

Wanneer een product een keurmerk 

heeft van het DrentsGoed dan weet je 

zeker dat het een streekproduct uit 

Drenthe is. Bij DrentsGoed draait het 

om aandacht, liefde en zorg. 

Bij streekproducten van DrentsGoed 

kunt u dat ervaren.

DrentsGoed

De Drentse Hoeve

Drentsche schans

    De Oude 
Drentse Boerenherberg

Yssalon Talenti

Drentse droge worst

De Drentsche Schans is een echt  

Drents biertje en is traceerbaar tot op 

de akkers van Akkerbouwbedrijf  

Ten Hool. Naast de Drentsche Schans 

Pilsener zijn er ook drie speciaal bieren: 

Olde Witte, Boeren Blond en de  

Turfsteker. Mocht u een bierproeverij 

willen doen dan is dit ook mogelijk.

Den Hool 4, Holsloot

Drents Kaatje
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Ontdek de Oerprovincie van Nederland

Drenthe verkennen op de mountainbike? Slinger over de beste singletracks, maak snelheid 

in de bossen en trotseer menig heideheuvel. Je hoofd leegmaken tijdens een mooie 

mountainbiketocht in de ruige natuur. Mét modderspetters op je gezicht en adrenaline in je lijf. 

Lees het zelf! Vier redenen waarom je hier moet mountainbiken.

1

3

2

4

Fiets in een decor van prachtige natuur 
Duik de natuur in! Drenthe telt maar liefst drie Nationale Parken [drenthe.nl/natuur]. Het Dwingelderveld: 

het grootste aaneengesloten natte heidegebied van Nederland, dat prachtig paars wordt in de nazomer. Het 

Drents-Friese Wold, dat na de Hoge Veluwe het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland is en waar je 

het donkerste stukje vasteland vindt. En de Drentsche Aa, met de gelijknamige beek, vele es- en brinkdorpen en 

de grootste schaapskooi van Drenthe. Naast deze drie indrukwekkende Nationale Parken vind je in Drenthe vele 

verschillende natuurgebieden. Kortom: je zit niet zómaar ergens op de mountainbike, je bevindt je midden in een 

spectaculair stukje natuur! Singletracks, hoogteverschillen, kombochten, je komt het allemaal tegen. En dat in een 

oerbos of zandafgraving. Durf jij het aan?

Doe mee aan de tofste MTB-evenementen
Gedurende het hele jaar worden er vele MTB-evenementen georganiseerd in Drenthe. De bekendste zijn natuurlijk 

de: Superprestige Gieten, de oudste veldrit van Nederland met (internationale) toppers aan de start; de Veldslag 

om Norg, een échte MTB-uitdaging voor zowel wedstrijdrijders als recreanten; of de Drenthe 200, een extreme 

marathon voor MTB-ers. Naast deze wedstrijden, worden er ook veel MTB-tochten georganiseerd in de mooiste 

natuurgebieden. Hier kun je zó aan meedoen. Je leest het al: in Drenthe worden de spectaculairste MTB-tochten 

en -wedstrijden georganiseerd. En dat is niet voor niets!

Ontdek nieuwe verhalen 
Als je dan toch op de mountainbike in Drenthe zit, kun je net zo goed wat cultuur opsnuiven. Drenthe barst van de 

historie [drenthe.nl/cultuur], met unieke en indrukwekkende verhalen. Uiteraard het verhaal over de hunebedden 

(grafkamers), de oudste monumenten van Nederland. Hoe zijn ze hier eigenlijk terecht gekomen? En ken je het 

verhaal over de Koloniën van Weldadigheid? Armen, bedelaars en landlopers uit de grote steden kregen 200 jaar 

geleden een kans op een beter bestaan, in Drenthe. Stil word je in Herinneringscentrum Kamp Westerbork, hier 

vandaan zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 100.000 Joden en Roma gedeporteerd.

Stap dus af en toe van je mountainbike en luister naar alle indrukwekkende verhalen. Pas dán komt de Oerprovin-

cie van Nederland tot leven. Het geeft je MTB-tocht ineens een hele andere dimensie!

Nieuw: ‘Col du VAM’
Sinds kort is iedereen van harte welkom op het nieuwe fietsparcours op de ‘Col du VAM’: dé berg van Drenthe. Er 

zijn drie verschillende fietslussen aangelegd op deze berg in Wijster, met een stijgingspercentage tot 15%. 

In maart 2019 vindt de officiële opening plaats van de VAM-berg met een uitdagend mountainbikeparcours. 

Durf jij het aan om de Col du Vam te beklimmen? 

Alles over mountainbiken in Drenthe: routes, arrangementen, evenementen en meer. drenthe.nl/MTB

Toch liever een tourfietstocht of ‘gewoon’ een stukje fietsen? Vele verschillende routes, fietsevenementen, 

fietsarrangementen en praktische informatie. drenthe.nl/fietsen

Alle informatie over de Nationale Parken en de meer dan 45 natuurgebieden in Drenthe vind je op drenthe.nl/natuur

Alles over cultuur en werelds erfgoed in Drenthe vind je op drenthe.nl/cultuur. Of duik in de mystieke wereld van hunebedbouwers: drenthe.nl/hunebedden

4  Redenen 
om te mountainbiken in drenthe
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