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Van harte welkom in Drenthe, in de 

gemeente Coevorden op de rand van 

de Hondsrug. Leuk dat ik u, als wet-

houder van onder meer recreatie en 

toerisme, welkom mag heten.  U bent 

in een regio vol verhalen en beleving, 

een regio die u vooral moet ontdekken. 

De centrale ligging maakt Landal Ael-

derholt uniek. Het park ligt tussen het 

prachtige dorp Aalden en één van de 

mooiste golfbanen van Nederland in. 

In en rondom Aalden kunt u al genieten 

van verschillende pareltjes.  Een wan-

deling door Oud-Aalden en een bezoek 

aan kunstenaarsdorp Zweeloo zijn bij-

voorbeeld zeker de moeite waard. Ook 

voor lekker en gevarieerd eten bent u in 

een goede omgeving. Naast het uitste-

kende restaurant op het park zijn er in 

Aalden, Zweeloo, Meppen en ook daar 

buiten, prima mogelijkheden.

In de buurt van Aalden en in de regio 

kunt u genieten van de natuur. De 

staatsbossen met prachtige fietspaden 

en mooie afstapplekken en natuurlijk 

het  Unesco Geopark De Hondsrug. 

Voor kinderen is er veel te beleven. 

Neem bijvoorbeeld Plopsa Indoor Coe-

vorden en Wildlands Adventure Zoo. 

Of in de zomer de recreatieplassen en 

openluchtzwembaden. Ook voor wat 

betreft musea heeft u volop keuze. El-

lert en Brammert (met plaggenhutten 

en oude ambachten), het Drents Mu-

seum, het veenmuseum, museumdorp 

Orvelte en het hunebedcentrum liggen 

op prettige afstand. Bekijk kunst bij 

‘Beelden in Gees’ en breng een bezoek 

aan de vestingstad Coevorden. Met een 

mooie wandelroute ‘De stad als mu-

seum’ en een bezoek aan het stedelijk 

museum leert u het bijzondere histori-

sche verhaal van Coevorden en krijgt u 

een beeld van het grote belang dat Coe-

vorden in de historie speelde.

Voor de sportievelingen zijn er goed 

bekend staande mountainbike routes  

in de directe omgeving en prachtige 

wandelroutes door de uitgestrekte na-

tuur. Ook het Pieterpad loopt door onze 

gemeente.   

Komt u er niet helemaal uit, laat u dan 

in het dorp Aalden door de enthousias-

te vrijwilligers van het Toeristisch Infor-

matiepunt (TIP) adviseren. Zij zijn ware 

ambassadeurs van dit gebied.  

Ik hoop van harte dat u geniet van onze 

gemeente, de regio en alle parels die 

deze omgeving u biedt. Wat mij betreft 

zit u gebakken,  zoals u heeft kunnen 

lezen, want er is keuze te over.  Wellicht 

wel te veel voor deze vakantie. We zien 

u dan uiteraard graag nogmaals terug.

 

Ik wens u een bijzonder fijn verblijf op 

en om het park Landal Aelderholt. 

Met vriendelijke groet,

Jan Zwiers
Wethouder gemeente Coevorden

Welkom in onze gemeente Couvorden
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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.

Totaal 281 bungalows voor 2 t/m 24 personen. 
Er zijn 9 kinderbungalows en 10 ECO bungalows. 

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

• www.facebook.com/LandalAelderholt/

Dit Landal Greenpark
heeft het 

Gouden Green Key 
certificaat sinds 2013

Drents dialect:
Goede morgen: goeie’morn

Vakantie: vekaansie
Tot ziens: Tot een aandermaolHet gaat heel goed: Giet wa

Facts & Figures

Het grootste Hunebed van Nederland staat in Drenthe. 

Hunebed D27 is te vinden in het Hunebedcentrum 

in Borger. Vanaf Landal Aelderholt is het maar 

30 minuten rijden naar het Hunebedcentrum.

Indoorspeelparadijs,
Binnen zwembad, Bowlingbanen

en nog veel meer !

Reviews: 

Facebook: 4,7/5 sterren. 
Zoover 8,2

Allereerst wil ik u van harte welkom 

heten namens het team van Landal  

Aelderholt. Wat leuk dat u Drenthe 

komt bezoeken! Drenthe heeft namelijk 

voor iedereen iets te bieden.

Bent u op zoek naar rust en ruimte? 

Dan kunt u uren wandelen door de 

bossen en over de hei. Maar bent u 

opzoek naar meer avontuur dan is er 

ook genoeg te doen.

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 chocolade 

melk drinken in één van de lokale 

horeca gelegenheden. 

Wanneer u de hele dag op pad bent 

geweest in deze provincie kunt u ‘s 

avonds heerlijk relaxen in één van onze 

bungalows op Landal Aelderholt.   

Na een relaxte avond heeft u weer 

genoeg energie om de rest van Drenthe 

te ontdekken.

Wist u trouwens dat Drenthe een echte 

oer provincie is? Bijna op alle plekken 

waar u komt, kunt u de geschiedenis 

van Drenthe ontdekken. Een goed  

voorbeeld hiervan is Geopark de  

Hondsrug, die al tijdens de ijstijd is 

ontstaan en waar onder andere de 

hunebedden 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 hele plezierige vakantie!

Annemieke Bussemaker
General Manager

Landal Aelderholt, uniek in een gebied vol verhalen



98

Jenni Hovenkamp - Manager Front Office

Maak een wandeling door de bossen van Exloo en je wandelt echt door de geschiedenis 

van Drenthe. De hunebedden, ‘’ruggen’’ van de Hondsrug en natuurlijk de mooie 

omgeving zijn hier te bewonderen. De informatieborden vullen het verhaal achter al 

deze mooie bezienswaardigheden aan. Een gezonde en mooie aanrader!

Esther Mooibroek - Stagiaire parkmanagement

De grootste schaapskooi van Nederland wordt in april geopend in

 Weiteveen. Ik vind het altijd indrukwekkend om de grote kudde met 

schapen te zien. Vooral de lammetjes die geboren worden in de lente 

zijn leuk om naar te kijken. De schaapskooi biedt ruimte voor 

1000 schapen en 110 runderen. Naast het bekijken van de schapen 

kun je ook wat eten en drinken in het infocentrum.

Tamara Spijkerman Shiftleader Fun & Entertainment

Wil je het bos een keer op een andere manier beleven? Dan raad ik je aan om naar 

het Boomkroonpad te gaan.  Het Boomkroonpad is een pad dat door de toppen van 

de bomen loopt. Begin de tocht eerst door de worteltunnel om vervolgens net als de 

eekhoorns door de toppen van de bomen te lopen. Niet alleen leuk voor de kinderen 

maar stiekem ook voor de volwassenen.

Tips ons team!van

Download GRATIS de 
Trots Op Eigen Streek app

Boordevol informatie over dagjes uit, 
evenementen, omgeving en natuur.

www.trotsopeigenstreek.nl
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Drenthe nodigt je uit Veel plezier in Drenthe!

Drenthe, de oerprovincie van Nederland 

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 

geniet moment 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 en  

(pre)historie (en haar vergezichten 

verwijderen). Te paard, te voet,  

klauterend of slenterend, 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. 
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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 

heideveld 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 

trekvogels een ideale tussenstop op de 

reis naar het warme zuiden. Aangezien  

de mate van rust bepalend is voor de 

vogelrijkdom, is het terrein te bekijken 

vanuit een midden in het reservaat 

gelegen vogel-observatiehut, die via een 

ondergrondse 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.

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 op 

een voormalige afvalberg. De omgeving 

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 hiervoor aangelegd.  

Het rustig kabbelen van het beekje langs 

de voordes van stenen roept zelfs buiten-

landse sferen op. In het informatiecentrum 

zijn gratis wandel- en fietsroutes af te 

halen. Adres: Vamweg 7, 9418 TM Wijster

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.

Op de GROTE 
stille heide...

Toch is de Drentse heide een relatief 

nieuw fenomeen. Toen in de Gouden 

Eeuw de graanprijzen gingen stijgen, 

werd het voor Drentse boeren interes-

sant om meer grond te bebouwen. 

De essen werden uitgebreid en er kwa-

men 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 

dorpsgemeenschap. Dorpen met grote 

heidevelden konden er veel grotere 

schaapskuddes 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 verwaarlozen aspect dat 

de druk op de heide alleen nog maar 

deed toenemen, waren de benodigde 

heideplaggen. Als ‘vloerbedekking’ 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 plan-

ten 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 bedreiging voor de 

essen. Een laagje zand verstikte de jonge 

plantjes in een oogwenk en een flinke 

storm was voldoende om het werk van 

maanden te vernietigen.

INGRIJPENDE VERANDERINGEN

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. Al-

leen 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 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.

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 
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Buitencentrum
Boomkroonpad
Over de bomen 
het bos zien?

Wandel eens door boomtoppen!

En beleef het Drentse Bos op een andere 
manier. Een sfeervolle tocht langs 
wortels, boomstam en takken eindigt op 
de uitkijktoren. Met een adembenemend 
bosuitzicht als beloning.

Contact: Staatsbosbeheer
Buitencentrum Boomkroonpad
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen

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

Telefoon: (0592) 37 73 05
E-mail: boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl
Website: www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

???

t/m 25 maart
De namen

Herinneringskamp Westerbork

20,22 en 27 februari
Buitendag “Vogels in de winter” 

- Drouwen

www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/

hondsrug/buitencentrum

21 februari
Ijstijden

Hunebedcentrum Borger

21 februari t/m 14 april 
De hondsrugacademie 

Hunebedcentrum Borger  

 

zaterdag 24 februari  
Bevers in de Hunze - Exlo

www.drentslandschap.nl/event/bevers-in-

de-hunze

Een lijstje om niet te vergeten
Zondag 25 februari
Ooggetuigen lezen: 

Hans Dresden

Herinneringskamp Westerbork

28 februari
Pingoruïnes

Hunebedcentrum Borger

    

Tot 4 maart
De Apeldoornsche Bos

Herinneringskamp Westerbork

1 maart 2018
Buitendag “Vogels in de winter” 

- Drouwen

www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/

hondsrug/buitencentrum

9, 10 en 11 maart
De Ronde van Drenthe

Hoogeveen 

25 maart 2018
Lentewandeling in Drouwen

www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/

hondsrug/buitencentrum

Zondag 25 maart
Ooggetuigen lezen: Frits en 

Marijke Barend - Van Haeften

Herinneringskamp Westerbork

7 en 8 april
OLD SCHOOL Rock night 2018

MAMA’s liqour – ROASTED - DAMN 

Verlengde Vaart ZZ 75 te Erica 

 

Zondag 29 april
Ooggetuigen lezen 

Herinneringskamp Westerbork

CHECK! de app:“Trots Op Eigen Streek”  voor een compleet overzicht van alle evenementen in de omgeving! 

Lente

DRENTHE EN ZIJN SEIZOENEN; 
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Wat zullen we

gaan doen?
Pannenkoekenrestaurant De Strohoed

Schoonloërweg 19, Elp | T. 0593-346467

www.destrohoed.nl

Pannenkoeken en meer 

Kom genieten van ambachtelijke pannenkoeken 

bij De Strohoed in Elp. Onze keuken kan voor vrijwel 

elk speciaal dieet pannenkoeken bereiden, zodat 

iedereen aan tafel kan genieten van dit heerlijke 

oudhollandse gerecht. Naast pannenkoeken 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

Beleef het Sleenerzand in de huifkar

Recreatiecentrum Rijmaaran is gelegen in boswachterij 

het Sleenerzand, direct naast het hunebed de Papeloze 

Kerk. Huur een huifkar, paard of een pony en geniet van 

het moois dat Drenthe u te bieden heeft.

Er is daarnaast een groepsaccommodatie en je 

kunt er lekker eten (diverse arrangementen mogelijk: 

diner, gourmet, barbecue, koffietafel, warm en 

koud buffet, etc.). Er zijn verschillende dag-, middag- 

of avondarrangementen, ook in combinatie met 

andere activiteiten. Ook is het mogelijk om met de 

huifkar een picknicktocht te maken.

Recreatiecentrum Rijmaaran

Recreatiecentrum Rijmaaran, 
méér dan huifkarren en paarden! Voor reserveren of meer informatie: 

T. +31 (0)591-381679 of www.rijmaaran.nl

Waarom ik 
van Drenthe hou

Welk land ter wereld kan zowel trots zijn op haar wadden, 

als op haar prachtige rivierenlandschappen, prachtige duinen 

met stranden, historische oude steden, stadjes en dorpen en 

tegelijk op haar romantisch heuvellandschap in Zuid-Limburg. 

Dan heb ik het nog niet over de Zeeuwse eilanden, 

de Overijsselse laagveenmoerassen (Weerribben en Wieden) 

of de Friese Meren. Maar Drenthe, daar hou ik van.

VERLIEFD

Meer dan veertig jaar geleden heb ik 

gekozen om in Drenthe te gaan wonen. 

Ik kende Drenthe toen nog niet echt. 

Sindsdien heb ik als boswachter alle 

hoeken van Drenthe bezocht en  

ben eerlijk gezegd verliefd geraakt op 

deze provincie.

Uitgestrekte heidevelden met rond-

trekkende schaapskuddes, de Hondsrug 

met mystieke  bossen van Emmen tot 

aan Zuidlaren, de  weidse hoogveen-

gebieden het Barger-, en Fochteloër-

veen en niet te vergeten het prachtige 

Drentsche Aa gebied.

KIJK OM JE HEEN

Het fietspadennetwerk brengt je op de 

fiets langs de mooiste plekken en  

wandelend kun je eindeloos zwerven. 

Waar vind je nog die stilte en waar 

wordt het ‘s nachts nog echt donker 

zodat je de sterren goed kunt zien? In 

Drenthe dus. Ga eens rustig zitten op 

één van die vele bankjes die vaak op 

prachtige plekken staan. Ga eens fietsen 

in de avondschemer, dan komen reeën 

uit het bos tevoorschijn om te grazen op 

de weilanden. Maak kennis met Drenthe 

in een notendop in en rond Orvelte.

Of bezoek één van de nieuwe  

wildernisgebieden Geeserstroom, Hart 

van Drenthe of het Drents Friese Wold. 

Daar mag de natuur zelf gaan bepalen 

hoe het er uit gaat zien. Gebieden waar 

je nog kunt dwalen zonder iemand 

tegen te komen en waar dassen ‘s 

avonds rondscharrelen. Hoe spannend 

is het om ‘s morgens vroeg zittend  

aan de oever van de Hunze, ergens  

bij Spijkerboor of Annerveen een bever 

te zien langszwemmen.

Wat is er veel te zien en te beleven 

in Drenthe. Ik hoop dat u ook mooie 

natuurmomenten gaat meemaken 

tijdens uw verblijf in Drenthe. 

Boswachter Evert Thomas 
van Staatsbosbeheer in Drenthe
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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&break-

fast of op een camping om je meerdaag-

        Welkom in

De Hondsrug 
 UNESCO Global Geopark

United Nations 
Educational, Scientific and 

Cultural Organization

UNESCO
Het geologische en historische belang van  
het Hondsruggebied is door UNESCO erkend  
en benoemd als geopark.
De Hondsrug UNESCO Global Geopark maakt 
onderdeel uit van 120 vergelijkbare geopar-
ken, verspreid over de hele wereld.

Van alle tijden...www.dehondsrug.nl
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Er is hier 
van alles te beleven.

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 stromende 

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 

se bezoek tot een onvergetelijke 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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4 mei 2018, 
19.00 uur: 
Stille Tocht en dodenherdenking 

Herinneringskamp Westerbork

Pinksterweekend
Pinksterwandeling    

www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/

hondsrug/buitencentrum

Drouwen

24 mei 2018
Giga-G Festival  

Pesserveldweg 12, Pesse  

Zondag 27 mei
Ooggetuigen lezen 

Herinneringskamp Westerbork

3 juni 2018
Zondagwandeling - Drouwen

www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/

hondsrug/buitencentrum

17 juni 2018
Stoere vaderdagstocht   

www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/

hondsrug/buitencentrum

Drouwen

23 juni 2018
Reeënsafari per fiets   

www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/

hondsrug/buitencentrum

Drouwen

10 juli 2018
Vossenspeurtocht   

www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/

hondsrug/buitencentrum

Drouwen

CHECK! de app:“Trots Op Eigen Streek”  voor een compleet overzicht van alle evenementen in de omgeving! 

Heerlijk spelen met een boerengevoel? Dat kan bij de Drentse Koe!
Nabij Meppel in Zuidwest Drenthe vind je Speel- en IJsboerderij 

de Drentse Koe. Een ideale buiten- én binnenlocatie, geschikt 

voor mooi en minder mooi weer! 

Rondom de speelschuur ligt een fantastisch buitenterrein. Naast vele 

traptrekkers, skelters en coole airtrampoline, is er natuurlijk ook een 

dierenweide. Ook in de grote speelschuur is het boeren gevoel 

aanwezig! Uniek zijn de Glow-in-the-Dark kelder en fantas tische 

speelmanege. Maar ook de bouwzolder trekt vele kids aan!

 

NIEUW waterplaats en klim experience 

in 2017 is in de voormalige koeienstal een interactieve 

waterspeelplein én klimplaats boven de koeien geopend. 

Natuurlijk eindigt de dag met een lekker huisgemaakt ijsje 

van de boerin! 

Het hele jaar geopend!

SPEEL- EN IJSBOERDERIJ DE DRENTSE KOE 

Wolddijk 23 • 7961 NA Ruinerwold 

www.drentsekoe.nl

DRENTHE EN ZIJN SEIZOENEN;  

             Zomer
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DE KLEINSTE
 

ZOO
VAN NEDERL

AND!

Bijzondere d
ieren va

n heel di
chtbij be

kijken !

Een leer
zame maar voor

al leuke
 beleven

is 

In het pittoreske, Drentse  dorp Orvelte is het 
kleinste dierentuintje van Nederland gevestigd. 
Je kunt hier de dieren van héél dichtbij bekijken 
en voor wie dat wil zelfs aanraken. Doordat er 
over de dieren word verteld staat dit leuke 
uitje garant voor een leerzame belevenis voor 
kinderen en volwassenen.

Zoo Bizar is ook heel geschikt voor een stoer 
en origineel kindefeestje of als onderdeel van 
een familiedag.

Zoo Bizar
Dorpsstraat 2a, Orvelte • Tel; 0593-322400
*Kijk voor actuele openingstijden en info: www.zoobizar.nl of Facebook: Zoo Bizar

Een dierentuintje maar dan net even anders

Een prikkelend uitje !

voor kin
deren en

 volwassenen

Drenthe, 
dé fietsprovincie van Nederland
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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, beekdal, 

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.

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 

attractieparken, 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.

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 klaar gezet én kun je gratis 

downloaden op drenthe.nl/fietsroutes. 

MOUNTAINBIKE ROUTES

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 een oversteek te hoeven 

maken. Singletracks, brede paden, kuilen 

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.

FIETSEVENEMENTEN

Drenthe biedt de meest uiteenlopende 

evenementen voor de fietsliefhebbers. 

Van toertocht tot een mountainbike 

evenement of een professionele  

wielerwedstrijd. De parel onder de 

fiets evenementen is de Drentse 

 Fiets4Daagse, met  speciale kinderroutes 

en een MTB variant, kan  iedereen hier 

aan meedoen. Het hele fietsseizoen 

worden er  diverse fietstochten 

georganiseerd. Voor de sportieve fietser 

worden er verschillende MTB-evenemen-

ten  georganiseerd, 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 

voor af te stappen of om naast het 

 fietsen een leuk dagje uit te plannen.

DRENTHE
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Fietsroute
Dwingelderveld

In Dwingeloo spring je op je fiets, want hier start één van de mooiste 

fietsroutes (45 kilometer) van Drenthe. Het begint al goed, want de 

prachtige groene brink van Dwingeloo valt onder het beschermd 

dorpsgezicht. Het Dwingelderveld is één van de drie Nationale Parken 

van Drenthe, dus de mooiste natuurlandschappen trekken tijdens het 

fietsen van de Dwingelderveldroute allemaal aan je voorbij.

De cultuurhistorische Fietsroute Puur Drenthe (67 kilometer) 

laat een diepe indruk bij je achter. Deze route verbindt een  

aantal culturele toppers in Drenthe. De hunebedden mag  

en kan je niet missen. Verlaat Drenthe vooral ook niet zonder  

een bezoek te brengen aan het Drents Museum en 

Herinnerings centrum Kamp Westerbork. 

De natuur van het Dwingelderveld is 

overweldigend. Bos, vennetjes en 

heidelandschap wisselen elkaar af. 

Bijzondere vogels en vlinders vliegen 

langs je heen en reptielen kruipen door 

de natte heide. Elk seizoen heeft zijn 

charme op het Dwingelderveld, dus het 

is zeker weten genieten geblazen.

Onderweg naar Spier, ook wel de poort 

van het Dwingelderveld genoemd, sta je 

al gauw oog in oog met de indrukwek-

kende Dwingeloo Radio telescoop. 

Wist je dat deze telescoop twee kleine 

sterrenstelsels heeft ontdekt? Vervolgens 

peddel je dwars door het Dwingelder-

veld, met het grootste natte heidegebied 

van West-Europa. Zodra de heide in 

bloei staat kleurt deze prachtig paars! Je 

komt hier bovendien de eerste schaaps-

kooi op de route tegen.

De fietstocht zet zich voort richting het 

zuiden, naar Pesse en Fluitenberg.  

De route start in de Drentse hoofdstad 

Assen. Begin met een bezoekje aan 

het Drents Museum. Hier vind je vele 

archeologische vondsten, zoals de 

oudste boot ter wereld en prehistorische 

veenlijken, waaronder het bekende 

meisje van Yde. Bovendien organiseert 

het Drents Museum spraakmakende 

tentoonstellingen.

Vanaf Assen fiets je door een gevarieerd 

landschap van bossen, beekdal en weid-

se vergezichten richting Hoog halen. 

Hier stap je van je fiets voor het indruk-

wekkende Herinneringscentrum  

Kamp Westerbork. Sta stil bij de  

tragische geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog, die hier tot leven komt. 

Vlakbij het Herinneringscentrum staan 

grote Radiosterrenwacht telescopen. 

Spring gauw weer op je fiets richting 

het levendige brinkdorp Westerbork, 

waar je even lekker bij kunt komen op 

een sfeervol terras. Schuilt er een ware 

kunstenaar in jou?

In Westerbork kun je het Museum van 

In Pesse werd in 1955 de oudste 

boot ter wereld opgegraven. Deze is 

te bezichtigen in het Drents Museum. 

Trap lekker door naar Ruinen en duik de 

prachtige natuur van het Dwingelder-

veld weer in. Stap van je fiets bij bezoe-

kerscentrum Dwingelderveld, met een 

de Papierknipkunst vinden. Probeer 

het zelf! Van Westerbork gaat de tocht 

verder naar Grolloo. Wist je dat Harry 

Muskee van Cuby & the Blizzards hier 

jarenlang gewoond heeft? Het Cuby & 

the Blizzards Museum blaast de herin-

nering aan Muskee nieuw leven in.

speelbos en een waterspeelplaats voor 

jonge avonturiers. In het wilgenhutten-

dorp kun je fantastisch verstoppertje 

spelen!

In de verte hoor je het geblaat van de 

Drentse heideschapen van de Schaaps-

kooi. Check van tevoren de vertrek- en 

aankomsttijden van de kudde om de 

heideschapen van dichtbij te kunnen 

begroeten. Zin in een kopje koffie of 

thee met vers gebak, voordat je terug 

fietst naar Dwingeloo? Dat kan bij Thee-

huys Anserdennen, waar je op je gemak 

kunt genieten van het mooiste uitzicht 

over het Dwingelderveld.

Hunebedden kunnen tijdens deze 

route niet ontbreken. Op de es van 

het karakteristieke dorp Rolde kom je 

hunebed D17 en hunebed D18 tegen. 

Hunebed D18 is één van de grootste 

exemplaren.

De laatste bezienswaardigheid op 

de route is het Asserbos, één van de 

oudste bossen van Nederland. In het 

Asserbos kunnen de jongsten lekker 

ravotten op de speelweide. Breng ter 

afsluiting van deze fascinerende route 

een bezoekje aan de theeschenkerij, 

terwijl jonge ontdekkers nog even  

kunnen spelen op de kinderboerderij.

Fietsroute
Puur Drenthe



2928

Smaak-
FietsRoute
Veenhuizen

De meest smakelijke manier om kennis te maken met de Kop 

van Drenthe is de SmaakFietsRoute Veenhuizen (33 kilometer). 

Deze fietsroute volgt grotendeels de fietsknooppunten, maar 

voor deze culinaire hoogstandjes en heerlijke streekproducten 

fiets je graag een stukje om, door bossen en langs zandver

stuivingen en heidevelden.

De fietsroute Ellertsveld (51 kilometer) is een aanrader voor het hele 

gezin. Waterpret, hunebedden en de spannende sage over rovende 

reuzen Ellert en Brammert vallen bij jong en oud in de smaak. 

De start van deze route is in Emmen, dat vooral bekend staat om het 

indrukwekkende WILDLANDS Adventure Zoo Emmen.

Onderweg kom je Schotse Hooglanders 

en landgeiten tegen. Natuurliefhebbers 

combineren de route met het Fochte-

loërveen, waar je kunt genieten van een 

adembenemend uitzicht vanaf één van 

de uitkijktorens.

De route start bij hotel-restaurant Bitter 

en Zoet. Neem een kijkje in de moes-

tuin, kruidentuin en boomgaard. Hier 

groeien alle biologische ingrediënten die 

gebruikt worden voor de gerechten die 

hier geserveerd worden. Verser kan niet!

Waar geniet je meer van een speciaal-

biertje, dan in het proeflokaal van de 

brouwerij zelf? Bij Bierbrouwerij  

Maallust in Veenhuizen vertellen ze 

je hoe het bier wordt gebrouwen. 

Vanaf hier fiets je naar het pittoreske 

Westervelde, waar je aanschuift voor 

een ambachtelijke lunch bij de Jufferen 

Lunsingh. Hier wordt de vis ter plekke 

gerookt en hangen de hammen te  

Klaar om meteen de natuur in te 

duiken? In het Valtherbos liggen talloze 

grafheuvels en op een open plek in het 

bos spot je maar liefst drie hunebedden 

bij elkaar. Als je goed om je heen kijkt, 

vind je zelfs een onderduikershol uit de 

Tweede Wereldoorlog.

Vergaap je aan de prachtige Saksische 

boerderijen, als je door Valthe richting 

Odoorn fietst. Vanuit Odoorn fiets je 

door naar Schoonoord. Een bezoekje  

aan openluchtmuseum Ellert en 

Brammert in Schoonoord is absoluut 

de moeite waard. Hier komt de Drentse 

geschiedenis tot leven. Je waant je 

terug in de tijd bij het zien van oude 

ambachten of tijdens het passeren van 

een plaggenhut. Kinderen vermaken 

zich uitstekend op de kinderboerderij of 

in de speeltuin.

Tussen Schoonoord en Noord-Sleen  

ligt recreatieplas Kibbelkoele. Om even 

lekker pootje te kunnen baden of zelfs 

een frisse duik te nemen, wijk je iets van 

de route af. Dit is één van de mooiste 

stukjes van de route, waarbij je door de 

drogen. Je smult van een verwen - 

koffie met advocaat en huisgemaakte 

bonbons op het bosterras van koffie-  

en theehuis De Bosrand in Norg. 

Toe aan iets hartigs? Bij Jachtlust in 

esdorp Steenbergen serveren ze de 

bossen van natuurgebied Sleenerzand 

fietst. Kijk goed om je heen, want je 

ziet hier vennetjes en heide, maar met 

een klein ommetje zijn ook hunebed de 

Papeloze Kerk en grafheuvel de Galgen-

berg te vinden.

lekkerste seizoensgerechten met 

verse streekproducten. Tegenover het 

gevangenis museum in Veenhuizen 

vind je de Tuinen van Weldadigheid, 

waar je de meest uiteenlopende  

soorten groente, fruit, kruiden en  

bloemen treft. Mooi en lekker!

Kun je geen genoeg krijgen van deze 

heerlijke Drentse specialiteiten? Sluit af 

met de lekkerste Machedoux of boeren-

kazen van biologische geitenhouderij 

De Oude Streek in Zevenhuizen.  

Het is een stukje verder fietsen vanaf  

de route, maar zeker de moeite waard 

voor kaasliefhebbers.

In de verte doemt de kerktoren van 

Sleen op. Wist je al dat dit de hoogste 

kerktoren van Drenthe is? De idyllische 

brinkdorpen Sleen en Noord-Sleen 

nodigen uit tot een kopje koffie op het 

terras, voordat je richting Erm peddelt. 

De echte waterratten die geen genoeg 

kunnen krijgen van al dat spetter-

plezier maken nog een tussenstop 

bij recreatieplas Ermerstrand, waar je 

heerlijk kunt zwemmen of waterskiën. 

Als je vervolgens op je fiets springt, rijd 

je alweer het bruisende stadsleven van 

Emmen tegemoet.

Fietsroute 
Ellertsveld
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Na een lekker kopje koffie met een Drentse lekkernij stap je 

op de fiets. De route (66 kilometer) start in Hoogeveen en 

voert je langs tien dorpen rondom de stad. De streek waar je 

doorheen fietst, wordt gekenmerkt door een verleden van 

ontginning van zand en veen. En aan het einde van de fietstocht 

weet je hoe de dorpen Elim en Nieuw Moscou aan hun 

bijzondere naam komen.

Voel je voor één dag TTheld en beleef de oude TT race zoals de eerste 

rijders dat vele decennia geleden deden! Tijdens deze fietstocht (65 

kilometer) geniet je van al het moois dat Drenthe te bieden heeft en 

rijd je ook over de twee vroegere TT Circuits.

Je bent Hoogeveen nog niet uit of je 

fietst Fluitenberg binnen. Dit dorpje 

ontleent zijn naam aan de heuvel van 

keizand waarop Vleutenberg, de 

oorspronkelijke naam, is gebouwd en 

die is ontstaan in de laatste ijstijd, langs 

het riviertje de Vleute.

Je trapt door richting Pesse, een echt 

Drents esdorp. In 1955 werd hier een 

uitgeholde boomstam opgegraven. 

Dit bleek de oudste boot ter wereld te 

zijn. De kano moet ergens tussen 

8.200 en 7.600 voor Christus zijn 

gemaakt en is te bewonderen in het 

Drents Museum.

Tussen Pesse en Stuifzand heb je uitzicht 

over de prachtige Boerenveensche 

Plassen, een reservaat met een rijk 

vogelleven. Je fietst over de Kerkweg. 

Deze verhoogd aangelegde weg door 

het gebied werd vroeger gebruikt door 

Waar je de Tour de TT begint en 

eindigt, bepaal je zelf. De fietstocht is 

zo gemaakt dat je kunt starten op een 

van de start- en finishplaatsen. Vanaf 

elk startpunt is de belevenis boordevol 

historie hetzelfde.

De meest bijzondere stukken van de 

fietstocht zijn de oude Circuits. Bijna 

een eeuw geleden, in 1925, liep het 

Circuit van ruim 28 kilometer over een 

lange wegendriehoek van Rolde naar 

Borger, via Westdorp naar Schoonloo 

en van daaruit via Grolloo terug naar 

Rolde. Voel hoe de rijders over dit 

parcours scheurden. Dat het parcours 

niet meer dan 3 meter breed was en 

deels onverhard, hield ze niet tegen.

Toch werd er naar een geschikter 

parcours gezocht en gevonden ten zui-

den van Assen. Met wat tussentijdse 

kleine aanpassingen deed het Circuit 

dienst van 1926 tot en met de 24e 

Dutch TT in 1954.

Hoe bijzonder is het dat dit vandaag 

de dag nog steeds de start en finish 

van het TT Circuit is. Met het in 1955 

speciaal aangelegde Circuit, dat in 

de bevolking van Stuifzand om de kerk 

en het kerkhof bij Pesse te bezoeken.

Een prachtige bomenlaan voert je langs 

weiden en bossen richting Tiendeveen, 

gebruik werd genomen bij de 25e 

Dutch TT, werd de basis gelegd voor 

het huidige TT Circuit Assen, dat nu 

nog 4,542 km meet.

Elke race kent meerdere pitstops. Zo 

ook de Tour de TT. Stap tijdens je fiets-

gelegen aan het Linthorst- Homanka-

naal, via Nieuweroord naar Noordsche-

schut. Hier is het tijd voor een pauze en 

een kijkje bij de sluis. 

Via Hollandscheveld en Nieuwlande 

fiets je naar Elim. Wist je dat dit dorp 

eerder Dwarsgat heette en in 1915 

vernoemd is naar de oase (Elim) waar 

de Israëlieten onder andere verbleven 

na hun tocht door de Rode Zee? Nieuw 

Moscou, het volgende dorp tijdens je 

fietstocht, dankt zijn naam aan de 

Russische hoofdstad, omdat het dorp 

zo ver van de bewoonde wereld ligt.

tocht eens af voor een wandeling langs 

de toppen van de bomen op het Boom-

kroonpad bij Drouwen. De TT- rijders 

hadden destijds geen oog voor de vele 

hunebedden onderweg. Jij wel. Je hoeft 

niet op tijd aan de finish te zijn en de 

beste tijd neer te zetten. Belangrijk is 

dat je de beste tijd van je leven hebt in 

Drenthe. En misschien is de mooiste 

pitstop tijdens de Tour de TT wel een 

bezoek aan één van de evenementen 

op het huidige TT Circuit: de plek waar 

verleden en heden samenkomen.

Fietsroute
Tour de TT

Fietsroute
10-Dorpen
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Een lijstje om niet te vergeten

17 t/m 19 augustus
30e Internationaal 

Vliegerfestival  

Emmen 

Zondag 26 augustus
Ooggetuigen lezen 

Herinneringskamp Westerbork

2 september
Paard & Erfgoed

Zorgboerderij de Eikenhof

2 en 3 september
Bloemencorso Eelde

Eelde

t/m 23 sept
Het Landrecht van Drenthe 

van 1412  

Stedelijk museum Coevorden

Zondag 30 september
Ooggetuigen lezen 

Herinneringskamp Westerbork

26, 27 en 28 oktober
Störrig Festival

www.störrig.nl

6 & 7 Oktober 
Oktober Kindermaand gratis 

leuke activiteiten

www.kindermaand.nl/kindermaand/site/

progrmma

13 &14 Oktober
Oktober Kindermaand gratis

leuke activiteiten

www.kindermaand.nl/kindermaand/site/

progrmma

CHECK! de app:“Trots Op Eigen Streek”  voor een compleet overzicht van alle evenementen in de omgeving! 

DRENTHE EN ZIJN SEIZOENEN; 

         Herfst
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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 

natuurgebieden 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 landschap ligt binnen de zgn. 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 natuur-

lijke leef omgeving beschermen om de 

biodiversiteit te behouden. 

SAMEN WERKEN IETS 
BIJZONDERS...
‘

We doen het sámen.’ Dat is het 

uitgangspunt van de Nationaal Park 

Drentsche Aa aanpak. Samen werken 

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 elkaar nodig en 

 kunnen elkaar versterken. Daarom 

werken meer dan 20 belanghebbende 

partners in Nationaal Park Drentsche Aa  

samen aan het beschermen en ontwik-

kelen van het gebied.  

- Andre Brasse

Lopen door het Drentsche Aa landschap, 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 het Drentsche Aa landschap van nu. 

De Drentsche Aa

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 metersdiepe 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 perma-

nent bevroren. IJzige zandstormen 

vulden de diepe smeltwatergeu-

len deels met zand. Het land-

schap werd als het ware bedekt 

met een deken van zand. Door de 

kou groeiden hier nog weinig of 

geen planten. Nadat het ijs zich 

terug trok 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 Nederland. 

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 pre-

historie maar ook middel eeuwse oude 

brinkdorpen en karrensporen. Van de 

eerste jagers zijn in zijn zelfs vuur plaatsen 

in de grond terug gevonden. Hier maakten 

ze ooit vuurstenen voorwerpen rond 

een kampvuur. Het is dan ook niet ver-

wonderlijk 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 ver-

bouwd en het gemeenschappelijke veld Nationaal Park Drentsche Aa

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 

het landschap. 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 
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naar BUITEN!

Wandelen 
Voor de wandelliefhebbers zijn er tal 

van routes die dwars door de natuur 

lopen. Met de kaart in de hand of via 

uw smartphone kunt u het gebied 

verkennen. 

Mooie routes zijn te koop of 

verkrijgbaar bij onze receptie. Ook 

de medewerkers van de tourist 

informatie kantoren kunnen u prima 

op weg helpen. 

Download u de app annodrenthe.

nu, dan kunt u routes vinden waarbij 

u onderweg wordt bijgepraat over de 

geschiedenis van de omgeving. 

Paardrijden 

Wist u dat u in dit deel van Drenthe 

vrij kunt ruiteren? U kunt met uw 

paard heerlijk vrij door de bossen 

dwalen en genieten van de omgeving. 

Bent u minder ervaren maar lijkt het 

u wel leuk om vanaf de rug van een 

paard de omgeving  te verkennen? 

Maak dan eens een rondrit op IJslandse 

paarden. 

MTB-en 

Voor de sportieve fietser zijn er mooie, 

uitdagende parcoursen in de diverse 

bossen aangelegd. Gegarandeerd 

stapt u moe maar voldaan van uw fiets. 

Het parcours Gieten-Gasselte heeft 

een unieke uitkijk over een 

zandwinningsplas. Dit leverde dit 

parcours de bijnaam ‘fietsen langs 

de côte d’azur van Drenthe’op. 

Maar ook de mtb route nabij het 

Sleenerzand is een ‘must do’ voor de 

mtb-er die van uitdaging houdt.

Heeft u geen fiets mee? Geen enkel 

probleem. Bij diverse bedrijven in de 

regio en bij de receptie van Landal 

GreenParks kunt u een fiets huren. 

Fietsen 

Drenthe is de 5 sterren fietsprovincie 

van Nederland. De goed onderhouden 

fietspaden, het fietsknooppunten 

systeem en de aantrekkelijk routes 

dwars door de natuur dragen bij 

aan ontspannen fietstochten. Stap 

onderweg gerust eens even af en laat 

u verwonderen door het vele mooie 

dat u ziet en de stilte die u ervaart. 

Voor fietsverhuur kunt u terecht bij 

onze receptie.

Kunst 

In een regio waar ook Vincent van 

Gogh menig penseelstreek heeft 

neergezet mag een bezoekje aan een 

van de vele ateliers in de regio niet 

ontbreken. Onderweg komt u de 

ateliers tegen. Veelal zijn deze vrij 

toegankelijk. 

Pluktuinen 

Zodra het seizoen er rijp voor is kan 

op verschillende plaatsen in regio zelf 

fruit geplukt worden. Een leuke maar 

vooral ook lekkere bezigheid voor 

zowel kinderen als volwassenen. 

Kijk voor een actueel overzicht van 

deze bedrijven op 

www.hondsrugdrenthe.nl 

of www.magischdrenthe.nl

Een geweldig dagje uit. 
Bij het leuke Kabouterbos is ook 

een veilige speeltuin, waar de 

kinderen heerlijk kunnen spelen. 

Ook staat daar een springkussen 

met terras ervoor. 

In ons Kabouterbos zie je hoe de kabouters leven, 

werken en plezier maken!

Kabouters wonen in het Drenthse Eext, in Familiepark 

Rijk der Kabouters. Daar wonen en werken ze in 

hun eigen Kabouterbos. Een unieke belevenis voor 

kinderen van 0 t/m 8 jaar.

Natuurlijk is er ook onze Kabouterhut waar we poffertjes bakken, ranja hebben en nog veel meer. Ook is er een winkeltje bij waarin we allerlei Kabouter spulletjes verkopen.

En dan is er nog onze 

speelzandhoek compleet met 

emmers, scheppen, vrachtauto’s 

en nog veel meer om fijn te spelen. 

Rijk der Kabouters

Gieterstraat 20 | 9463 PX Eext

www.rijkderkabouters.nl

Familiepark rijk der kabouters
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Een lijstje om niet te vergeten

16 oktober
Paddenstoelenexcursie - Drouwen

www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/

hondsrug/buitencentrum

16 oktober
Zuidlaardermarkt - Zuidlaren

16 oktober
Buitendag, Herfst

Drouwen

20 en 21 oktober
Oktober Kindermaand 

gratis leuke activiteiten

www.kindermaand.nl/kindermaand/

site/progrmma

27 en 28 oktober
Oktober Kindermaand 

gratis leuke activiteiten

www.kindermaand.nl/kindermaand/

site/progrmma

12 november  
Ganzenmarkt 

Coevorden

 

Zondag 28 oktober
Ooggetuigen lezen 

Herinneringskamp Westerbork

Zondag 25 november
Ooggetuigen lezen 

Herinneringskamp Westerbork

CHECK! de app:“Trots Op Eigen Streek”  voor een compleet overzicht van alle evenementen in de omgeving! 

Weekmarkt Hoogeveen:

Elke donderdag tot en met 30 september  

9.00 – 13.00 uur

Elke zaterdag tot en met 30 september   

9.00 – 17.00 uur

Biologische markt Tuinen van 

Frederiksoord te Vledder

zaterdags t/m november 10.00-14.00 uur

DRENTHE EN ZIJN SEIZOENEN; 

            Winter
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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 school vakanties 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 be-

woners elk moment kunnen terugkeren.

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

leven en te doen in het Gevangenismu-

seum. Kinderen  van 4 t/m 6 jaar kun-

nen de Lange Leo kinderroute volgen; 

samen met (groot)ouders kan er met 

behulp van de gratis plattegrond ge-

speurd worden naar het gevangenis-

boefje Lange Leo. Kinderen vanaf 7 jaar 

kunnen de spannende speurtocht ‘De 

Vloek van Veenhuizen’ doen. Zal het ze 

lukken  de Vloek te ontrafelen en Gaius 

te bevrijden? Neem alvast een voor-

proefje op www.vloekvanveenhuizen.

nl. In de tentoonstelling Rust Roest kun-

nen kinderen een tekenfilm bekijken in 

de Bajesbios, of meedoen aan de Rust 

Roest kleurwedstrijd.

MUSEUMRESTAURANT
Trek in een kopje koffie met gebak of een 

belegd broodje? U bent van  harte wel-

kom in het 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 beschut-

te buitenterras. De kin deren kunnen on-

dertussen naar hartenlust buiten spelen 

in de Klauterbajes.

PAUPERPARADIJS
Rond 1825 werden duizenden bedelaars, 

landlopers, weduwen en wezen uit de 

grote steden naar dit “Hollandse  Siberië” 

verbannen. Ze woonden in drie grote 

dwanggestichten, die waren gebouwd 

door de Maatschappij van Weldadigheid. 

Met arbeid en discipline leerden arme 

mensen een nieuw bestaan op te bou-

wen. Het Tweede Gesticht, nu het Gevan-

genismuseum, is het enige van de drie 

gestichten dat behouden is gebleven. In 

het museum ontdekt u van alles over de 

geschiedenis van dit bijzondere dorp.

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

www.vakantieveenhuizen.nl | info@gevangenismuseum.nl  

Heeft u wel eens aan de schandpaal gestaan? Een cel van binnen 

gezien? Op de stoel van de rechter gezeten? In het Gevangenis-

museum in Veenhuizen kan het allemaal. Wat gebeurt er met je 

als je een misdrijf pleegt? Bezoek het Staatshotel en maak kennis 

met vijf personen die een strafbaar feit begaan. Volg hen tijdens 

hun arrestatie, veroordeling en gevangenschap in deze  interac-

tieve presentatie over gedetineerden en detentie. Of bekijk de fil-

mexpositie Rust Roest over arbeid in de bajes, vroeger en nu. 

NATIONAAL GEVANGENISMUSEUM VEENHUIZEN

binnen gaan!

Enthousiast wordt u onthaalt, u neemt 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 portie. Mals biefstuk, verrassende spiesen, 

maar ook gegrilde zalmmoot of een vegetarische tortilla.

Ook voor kinderen is het Robin Hood Ribhouse een 

belevenis op zich.

Robin Hood Ribhouse

Samen gezellig genieten

Openingstijden: Di. t/m vrij. 17:00 uur • Za. 16:00 uur • Zo. 14:00 uur • In de schoolvakanties ook op maandag geopend!

Robin Hood Ribhouse • Gasselterstraat 7, Drouwen (naast attractiepark Drouwenerzand) • Tel. (0599) 56 48 25 • www.robinhoodribhouse.nl

Warenhuis Wassen

Westeinde 49, Westerbork • Tel. 0593-331336 • warenhuiswassen.nl 

Warenhuis Wassen, de specialist en vakhandel 

op het gebied van koken, bakken, tafelen en huishouden. 

Beleef de sfeer van kwalitatief hoogwaardige 

producten voor uw huishouden, in uw keuken 

of op uw tafel. En op onze bovenverdieping hebben 

wij de speelgoedwinkel Top1toys. 

Bij beide winkels hebben wij een assortiment 

waarin kwaliteit voor een goede prijs voorop staat. 

Bij Warenhuis Wassen vind je alles onder één dak!

Proef de sfeer en geniet! 
 

Het team van Warenhuis Wassen 

heet u van harte welkom!
 

Laten we naar
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EMMEN CENTRUM

Emmen-Centrum beschikt over het 

grootste overdekte winkelcentrum van 

Noord-Nederland. In de vele passages 

is het heerlijk vertoeven en komt u 

vrijwel alle merken tegen. In Het Oude 

Centrum kunt u heerlijk slenteren langs 

de vele lokale winkels en bijzondere 

boetieks. Tussen het shoppen door kunt 

u genieten van het uitgebreide horeca 

aanbod in het centrum. Dineren kan 

van gezellig café tot hip restaurant! 

Deze combinatie maakt Emmen tot 

een enorm gezellige en bruisende 

winkelstad! Welke ook dit jaar weer is 

genomineerd tot beste winkelstad van 

Nederland!

Elke laatste zondag van de maand is  

het koopzondag in Emmen. De winkels 

zijn geopend van 13:00 tot 17:00 uur. 

Deze hebben iedere maand een thema 

welke door de gehele stad terug te 

vinden is.

Het nieuwste plein van Emmen biedt 

ten alle tijden vertier en plezier, dankzij 

de grote speeltuin kunnen de kinderen 

zich hier prima vermaken. Terwijl de 

(groot)ouders genieten van een terrasof 

het (winter)zonnetje met het uitzicht  

op het markante gebouw van het 

nieuwe Atlas theater en het nieuwe 

dierenpark Wildlands. 

Rondom het winkelcentrum van  

Emmen vindt u verschillende parkeer-

terreinen en moderne parkeergarages. 

Dit staat aangegeven zodra u Emmen 

binnen rijdt. Vanaf alle parkeerplaatsen 

loopt u binnen enkele minuten op de 

stadsvloer.

Emmen is een beleving die niet snel 

vergeten zal worden, wees welkom  

in Emmen!

Voor alle informatie over openingstijden 

en evenementen kun u terecht op 

www.emmencentrum.nl 
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Drents Kaatje
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.

DrentsGoed
Wanneer een product een keurmerk heeft van het 
DrentsGoed dan weet je zeker dat het een streek-

product uit Drenthe is. Bij DrentsGoed draait het om 
aandacht, liefde en zorg. Bij streekproducten van 

DrentsGoed kunt u dat ervaren.

Drentsche schans
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

Drentse droge worst
Drentse droge worst is een streekproduct uit – de 

naam zegt het al – de provincie Drenthe. De Drentse 
droge worst heeft een volle vleessmaak in combi-
natie met die ietwat vettige smaak en de gebruikte 

specerijen. 

De Drentse Hoeve
De Drentse Hoeve in Wezup maakt zijn eigen biologische kaas. Hier kunt u meedoen 
met workshops om zo uw eigen biologische kaas te maken. Daarnaast is de Drentse 

Hoeve ook een kijkboerderij waarbij je kunt zien hoe het kaas gemaakt wordt en waar 
je natuurlijk ook kunt knuffelen met de kalfjes en koeien.

Wezuperstraat 20, Wezup

Drentse Verleidingen

De oude Drentse Boerenherberg
Op het terrein van Openluchtmuseum Ellert en Brammert

ligt De Oude Drentse Boerenherberg.
Hier kun je genieten van een Drents stamppotbuffet 

of een Drentse koffietafel en natuurlijk veel meer.  
Het terras van de oude Drentse Boerenherberg is door 

RTV Drenthe verkozen tot het mooiste terras van Drenthe. 
Tramstraat 73, Schoonoord (geopend van 1 april tot 1 november)

Ijssalon Talenti
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
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Word verliefd op Drenthe

Zoo Bizar
Bijzondere dieren van heel dichtbij bekijken ! 

In het pittoreske, Drentse  dorp Orvelte is het kleinste dierentuintje van Nederland gevestigd.  

Je kunt hier de dieren van héél dichtbij bekijken en voor wie dat wil zelfs aanraken. 

Doordat er over de dieren word verteld staat dit leuke uitje garant voor een leerzame 

belevenis voor kinderen en volwassenen.

Zoo Bizar is ook heel geschikt voor een stoer en origineel kindefeestje of als onderdeel 

van een familiedag.

Dorpsstraat 2a, Orvelte • Tel; 0593-322400 • www.zoobizar.nl

Hunebedcentrum

Met de Kinderen naar het Gevangenismuseum

Westerbork

Het Hunebedcentrum is een archeologisch museum in het Drentse dorp Borger, 

op een steenworp afstand van het grootste hunebed van Nederland.

Het museum beschikt over een museumwinkel, een museumcafé en een 

kenniscentrum. Op het terrein van het Hunebedcentrum staat een reconstructie 

van een steentijdhuis met bijbehorende oertuin, de keientuin en een graanspieker.

Kijk voor meer informatie op de website:

www.hunebedcentrum.nl

Voor kinderen is er van alles te beleven en te doen in het Gevangenismuseum. 

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 spannende 

speurtocht ‘De Vloek van Veenhuizen’ doen. Zal het ze lukken de Vloek te ontrafe-

len en Gaius te bevrijden? 

Zie voor meer info: www.gevangenismuseum.nl

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 

 doorgangskamp Westerbork verbleven.

 Op drie kilometer van het Herinneringscentrum ligt het voormalige kampterrein. 

De commandantswoning, barak 56, de wagons en de monumenten herinneren 

aan de tijd dat hier duizenden mensen op transport naar het Oosten werden gezet. 

Velen keerden nooit terug. Meer informatie? www.kampwesterbork.nl.



MONUMENTEN
...maar ook Barak 56, de commandantwoning uit 1939 en twee historische wagons, roepen op deze historische plek  
midden in Drenthe een bijzondere herinnering op aan de meer dan honderdduizend slachtoffers van de Holocaust,  
die werden gedeporteerd vanuit kamp Westerbork.

IN HET MUSEUM
...van Kamp Westerbork wordt de geschiedenis van het kamp verteld: van Centraal Vluchtelingenkamp tot Woonoord  
Schattenberg. Blijf op de hoogte van onze activiteiten en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief gratis door je aan te melden via 
info@kampwesterbork.nl. Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram.

kijk op www.kampwesterbork.nl

Meer dan een herinnering

ENTREE-

KAARTEN MET

KORTING ZIJN 

VERKRIJGBAAR BIJ 

DE RECEPTIE


