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DRENTHE DOET WAT MET JE
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 boswachterijen, zandverstuivingen, heide en
zwemplassen en haar vele hunebedden is elk blik is 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

op de Drenthe. In de authentieke dorpen 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,
bezoeken en routes vinden, die verbazen en verwonderen. Er gaat een
wereld voor ze open, de echte wereld met haar natuurschoon, haar
(pre)historie en haar vergezichten.
Te paard, te voet, klauterend of slen-

terend, raak betoverd door deze omgeving
Kortom, onvergetelijke momenten, in
weelde en in schaarste, in de roodbruine herfst of de groene lente, te allen
tijde is Drenthe het toneel van genot
in uitvoering. Vergeet de ansichtkaart.
Pluk, adem en ervaar. Slok de omgeving op: 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 u dan eens
lekker culinair verwennen bij een van
onze gastvrije ondernemers.
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Veel plezier in Drenthe!
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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.

VERLIEFD

WAAROM IK
VAN DRENTHE HOU

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 rondtrekkende schaapskuddes, de Hondsrug met mystieke bossen van Emmen

tot aan Zuidlaren, de weidse hoogveengebieden het Barger-, en Fochteloërveen 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

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

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.
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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 DRENTSCHE Aa
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.
Het gebied kent een lange en boeiende geschiedenis. De basis van het
landschap is tijdens de laatste ijstijden
neergelegd. 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.

Nationaal Park Drentsche Aa
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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 grotendeels 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 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 terug trok steeg de tem-

peratuur. 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 prehistorie maar
ook middeleeuwse oude brinkdorpen
en karrensporen. Van de eerste jagers
zijn in zijn zelfs vuurplaatsen in de
grond terug gevonden. Hier maakten ze
ooit vuurstenen voorwerpen rond een
kampvuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het eerste archeologische reservaat van Nederland in Nationaal Park
Drentsche Aa ligt.

De beek nam altijd een centrale rol in het
landschap. De mens accepteerde haar
grillen maar maakte er ook dankbaar gebruik van. Zo zocht ze eeuwenlang 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 kwetsbaarheid. 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 internationaal. 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 richtlij-

nen moeten de deelnemende landen
bepaalde diersoorten en hun natuurlijke
leefomgeving 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 ontwikkelen van het gebied.
- Andre Brasse

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’
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PANNENKOEKENRESTAURANT DE STROHOED
Pannenkoeken en meer
Kom genieten van ambachtelijke pannenkoeken
bij pannenkoekenrestaurant 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 de vleesgerechten. En de kids?
Die kunnen zowel voor als na het eten lekker
buiten spelen in de speeltuin. Ook wordt er een
speciaal kindermenu aangeboden met een
leuke ijsbeker als cadeau.
Reserveren in het hoogseizoen is gewenst

Heeft u wel eens aan de schandpaal gestaan? Een cel van binnen
gezien? Op de stoel van de rechter gezeten? In het Gevangenismuseum 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-

Schoonloërweg 19, Elp | T. 0593-346467
www.destrohoed.nl

DIERENPARK TAMAN INDONESIA
Loewaks die de duurste koffiebonen van de
wereld uitpoepen, een binturong die dertig
meter hoog in de bomen klimt, beo’s die
praten. Dat is de wereld van dierenpark Taman
Indonesia. Net zoals traditionele huisjes en
Indonesische hapjes. En kinderen verkleden
zich ondertussen als Javaanse prinses of
spotten nachtegalen met hun vogelspotkaart.
Ook bijzonder: laat je op het NS-station ophalen
met een Aziatische tuktuk.

Beleef Indonesië!
Taman Indonesia organiseert evenementen,
zoals de Pasar Siang, een Indische markt
met live muziek, verschillende workshops
en dans. Of saté proeverijen, thema dagen en
kindermiddagen. 2017 is het jaar van de
Indonesische kruiden, mmm!

www.taman-indonesia.nl | T. 0521-511189 | kallenkote 53 | Kallenkote (nabij steenwijk)
Van 1 april t/m oktober van 10.00 tot 18.00 uur • Van november tot maart ’s weekends van 12.00 tot 17.00 uur
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NATIONAAL GEVANGENISMUSEUM VEENHUIZEN

tieve presentatie over gedetineerden en detentie. Of bekijk de filmexpositie Rust Roest over arbeid in de bajes, vroeger en nu.

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 bewoners elk moment kunnen
terugkeren.

KINDEREN IN HET GEVANGENISMUSEUM
Voor kinderen is er ook van alles te beleven 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 het gevangenisboefje 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 voorproefje
op www.vloekvanveenhuizen.nl. In de
tentoonstelling Rust Roest kunnen kinderen een tekenfilm bekijken in de Bajesbios, of meedoen aan de Rust Roest
kleurwedstrijd.

mooi weer is het heerlijk vertoeven op
het beschutte buitenterras. De kinderen
kunnen ondertussen 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 bouwen. Het Tweede Gesticht, nu
het Gevangenismuseum, 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.

MUSEUMRESTAURANT
Trek in een kopje koffie met gebak of
een belegd broodje? U bent van harte
welkom in het sfeervolle café-restaurant. Samen met onze zalen is dit trouwens een unieke locatie voor familiedagen, feesten, bedrijfsuitjes, ect. Bij

Oude Gracht 1 | 9341 AA Veenhuizen | www.gevangenismuseum.nl
www.vakantieveenhuizen.nl | info@gevangenismuseum.nl
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COWBOY & INDIANEN SPEELRESERVAAT
Waar gaat het dagje uit naar toe?
Avontuur, uitdaging, vermaak, lekker
eten en drinken. Bij Cowboy & Indianen
Speelreservaat vind je het allemaal onder
één dak. Er valt zowel voor de allerkleinsten
als de grotere kinderen meer dan genoeg
te beleven.Naast het overdekt speelparadijs
met ballenbaden, trampolines, voetbalkooi
en klimwand, hebben wij ook een
buitenspeeltuin, een kinderboerderij,
Glow in the dark midgetgolf en een
Western midgetgolf.
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Monierweg 2 | 7741 KT Coevorden | T. 0524 523003
www.kinderspeelparadijscoevorden.nl

In Borger, naast het grootste hunebed van Nederland, ligt het
Hunebedcentrum. Hier kun je het verhaal van onze voorouders,
de hunebedbouwers, zien, horen en voelen. We nemen je mee op
een reis die 5500 jaar geleden begon.

BOOTVERHUUR BLAUWESTAD

HET HUNEBEDCENTRUM

Vanuit de jachthaven van Midwolda in de
provincie Groningen verhuurt Bootverhuur
Blauwestad verschillende typen boten.
U kunt bij ons een sloep, motorboot,
zeilboot of kano huren. Hiermee kunt u
uitstekend het grote Oldambtmeer of de
mooie woongebieden van Blauwestad
verkennen.
Een vaarbewijs is niet nodig.

VAN DE HUNEBEDBOUWERS…

Boek direct online via
www.bootverhuurblauwestad.nl

Hoe zag een hunebed er 5000 jaar
geleden uit? Wie waren de hunebedbouwers? Hoe woonden de hunebedbouwers? Op al deze vragen krijg je antwoord in het museumgedeelte van het
Hunebedcentrum. Onder leiding van
een gids leer je meer over de eerste bewoners van Drenthe en krijg je prachtige
bijlen, potten en nog veel meer echte
vondsten te zien!

ONTDEK HET VERHAAL ACHTER
DE HUNEBEDDEN
Hunebedden zijn meer dan 5000 jaar
oud, ze zijn gemaakt van grote zwerfstenen die duizenden kilo’s wegen. Deze
stenen zijn in de voorlaatste ijstijd, zo’n
150.000 jaar geleden, vanuit Scandinavië met het ijs meegekomen en liggen
verspreid door Drenthe. De hunebedbouwers hebben deze stenen gebruikt
om er grafmonumenten van te maken.
Puur mensenwerk? Waarschijnlijk wel…
Meer leuke verhalen, kijk op
www.hunebednieuwscafe.nl

Wie weet ontmoet je een hunebedbouwer, bronstijdboerin of ijzertijdboerin.
Wat je ook nog kunt zien in het Oertijdpark is een vlindertuin en voor de echte stoere ontdekkingsreizigers is er een
blotevoetenpad.

OP HONDRUGEXPEDITIE DOOR IJSTIJDEN
EN PREHISTORIE

WINKEL EN CAFÉ

Bij het Hunebedcentrum kun je het
verhaal ontrafelen van de ontstaansgeschiedenis van het Hondsruggebied. Je
kunt de Expeditiepoort IJstijden en Prehistorie van het UNESCO Geopark de
Hondsrug bezoeken waar het verhaal
van 150.000 jaar geschiedenis van het
Hondsdruggebied is te zien, je kunt tevens een kijkje nemen in de grootste
keientuin van Nederland.

Voor de rust kun je even lekker bijkomen
in het café, maar je kunt er ook terecht
voor een lekkere snack of om iets te drinken. In het Oertijdpark en caféterras zijn
diverse picknickbanken waar je buiten
iets kunt eten of drinken. Het museumcafé met terras heeft uitzicht op het
grootste hunebed van Nederland. Een
leuk souvenir kopen als herinnering?
Kom dan naar onze museumwinkel.

OERTIJDPARK
In het Oertijdpark maak je een echte
tijdreis van 150.000 jaar. Na de mammoetjagers bekijk je een hut van rendierjagers en middensteentijdjagers.
Na te leren over deze jager-verzamelaars gaan de handen uit de mouwen:
het is tijd voor boogschieten! Daarna
ontdek je de veenwegen en een grafheuvel. Dan is het tijd voor het Oertijd
dorp. Bekijk een steentijdhuis, bewonder de bronstijdboerderij en ervaar hoe groot een ijzertijdboerderij is.

Hunebedcentrum | Hunebedstraat 27 | 9531 JV Borger
T. 0031 (0)599 236374 | info@hunebedcentrum.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag/zondag en feestdagen: 11.00 – 17.00 uur

www.hunebedcentrum

.nl

Toegangsprijzen: Volwassenen: € 9,50 | Kinderen: € 5,25 | Museumkaart: gratis
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ZOO BIZAR
Een leerzame maar vooral leuke
belevenis voor kinderen èn volwassenen

Een dierentuintje
maar dan nèt even anders...
		

“EEN PRIKKELEND UITJE!”

Bijzondere d

ieren van
heel dichtbij
b

ekijken!

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

Welkom in jaar 1742!
Vlakbij de Duitse grens, in het prachtige Westerwolde, ligt de
Vesting Bourtange. Een uniek historisch verdedigingswerk dat zijn
gelijke niet kent.

RECREATIECENTRUM RIJMAARAN
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.

Heden en verleden gaan perfect samen in deze kleine, sfeervolle vestingstad.
De vestingwerken, de talloze bezienswaardigheden uit vroeger eeuwen, de
leerzame musea, de historische evenementen, het pittoreske marktplein en
originele kanonnen staan borg voor een prachtige ervaring. Beleef de vesting
Bourtange en u waant zich eeuwen terug in de tijd.

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,
méér dan huifkarren en paarden!
14

Bent u toe aan een rustgevende overnachting in een bosrijke omgeving?
Overnacht dan eens in een van onze romantische vestinglogementen.

Voor reserveren of meer informatie:
T. +31 (0)591-381679 of www.rijmaaran.nl

Vesting Bourtange
Willem Lodewijkstraat 33
9545 PA Bourtange

T: 0599-354600
E: info@bourtange.nl
W: www.bourtange.nl
15

The Great Liao – Nomadendynastie
uit Binnen-Mongolië (907-1125)
23 april t/m 29 oktober 2017
In de tentoonstelling The Great Liao
staan de rijkdommen van een nomadendynastie uit Binnen-Mongolië in
de schijnwerpers. De Liao-dynastie
vertelt het wonderlijke verhaal van een
van oorsprong nomadisch volk dat in
de 10de en 11de eeuw een groot en
machtig rijk kon opbouwen in Mongolië. Een rijk dat niet alleen het huidige Mongolië omvatte, maar ook grote
delen van Rusland en China. Vondsten

DRENTS MUSEUM
Het Drents Museum in Assen heeft alles in zich voor een leuk
en bijzonder dagje uit voor jong én oud en voor families met
kinderen. Je vindt er grote internationale tentoonstellingen
en vaste presentaties op het gebied van archeologie, hedendaags realisme en kunst 1885-1935.

In Het Grootste Poppenhuis van Nederland maak je kennis met het Drenthe van de 18de eeuw. Als bezoeker
maak je kennis met de Nederlandse
wortels in het oude gedeelte van het
Drents Museum. Bekijk indrukwekkende mammoetbotten, objecten uit hunebedden en veenlijken. Ontdek alles
over het drama van het Meisje van Yde,
bekijk de alleroudste boot ter wereld,
bewonder Nederlandse beeldende
kunst en kunstnijverheid van rond het
jaar 1900. Vergeet niet de grote wisselende tentoonstellingen te bezoeken!

16

In 2017 staan er drie op de agenda:
Russische meesterwerken met onder meer Ilya Repin, Schatten van de
Liao-dynastie uit Binnen-Mongolië, en
als klap op de vuurpijl werken
van Amerikaanse topkunstenaars in The American Dream.
Rond deze tentoonstellingen
organiseert het Drents Museum
tal van publieksactiviteiten.
Houd voor actuele informatie
onze site goed bij:
www.drentsmuseum.nl

Peredvizhniki – Russisch
Realisme rond Repin 1870 -1900
Nog te zien t/m 2 april 2017
De schilderijen van de Peredvizhniki
behoren tot de lievelingen van het Russisch publiek. Dankzij de samenwerking met het Staats Russisch Museum
in St. Petersburg kan het Drents Museum het Nederlandse publiek laten
kennismaken met deze 19de-eeuwse kunstenaarsgroep, waartoe grote
schilders als Ilya Repin, Vladimir Makovsky en Valentin Serov behoren. Voor
het eerst in Nederland is een tentoonstelling exclusief aan de Peredvizhniki
gewijd. Aan de hand van de topstukken uit het Staats Russisch Museum
is het mogelijk de 19de-eeuwse geschiedenis en culturele bloeiperiode
van de Russische Gouden Eeuw te
laten zien. Absoluut hoogtepunt is het
schilderij De Wolgaslepers van Repin
dat ook wel de ‘Nachtwacht van Rusland’ wordt genoemd.

THE AMERICAN DREAM
Vanaf 19 november 2017 presenteren
het Drents Museum en de Kunsthalle
Emden (Duitsland) de grote internationale kunsttentoonstelling The American Dream. De dubbeltentoonstelling
- tegelijkertijd te zien in Assen en Emden - is een tweeluik over Amerikaans
realisme van 1945 tot heden met
onder meer werken van Amerikaanse topkunstenaars als Edward Hop-

uit 30 verschillende graven vormen de
kern van the Great Liao, een grote internationale archeologische tentoonstelling , die nu voor het eerst in Nederland
te zien is.

Gouden dodenmasker
Spectaculair hoogtepunt in de expositie
is het graf van prinses Chen. In 1018
overleed zij op jonge leeftijd en kreeg
een gouden dodenmasker mee als teken van haar koninklijke waardigheid.
Het masker laat, samen met ruim 120
kostbare voorwerpen waaronder schitte-

per, Andrew Wyeth, Roy Lichtenstein,
Andy Warhol, Alice Neel, Richard Diebenkorn, Martha Rosler, Alex Katz en
Chuck Close.
Het is de eerste keer dat zo’n groot overzicht van Amerikaans realisme in Europa te zien is. Het Drents Museum focust
op de Amerikaanse kunst van 1945
tot 1965, terwijl Kunsthalle Emden de
schijnwerpers richt op de kunst van

rend aardewerk, sieraden, serviesgoed,
lakdozen en paardentuig, de pracht en
praal van de Liao-dynastie zien.

1965 tot heden. De
beide musea werken
samen met verschillende Amerikaanse
musea en particuliere collecties die
toona angevende
verzamelingen op
het gebied van
Amerikaans realisme hebben.

s in zich
Het Drents Museum heeft alle
ng en oud
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DRENTS MUSEUM					
Brink 1, Assen | T (0592) 377 773 | E info@drentsmuseum.nl | www.drentsmuseum.nl
Dinsdag t/m zondag en feestdagen van 11.00 – 17.00 uur | In de schoolvakanties ook op maandag open
Tot 18 jaar is de toegang gratis. Volwassenen betalen € 13
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EEN REIS DOOR DE TIJD
De Hondsrug UNESCO Geopark
De Hondsrug UGG ligt in het noordoosten van Nederland in de gemeenten
Groningen, Haren, Tynaarlo, Aa en
Hunze, Borger- Odoorn, Coevorden en
Emmen.

Duitsland

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

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.

UNESCO

Spannende verhalen

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
geoparken, verspreid over de
hele wereld.

De Hondsrug UNESCO Global Geopark nodigt je uit voor een reis
door de tijd. We vertellen je over de ijstijden en de harige mammoet die in het gebied leefde. We vertellen over de prehistorische
mensen 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.
De Hondsrug UNESCO Global Geopark
Van alle tijden…

Nederland

Legenda
De Hondsrug UNESCO Geopark
Hondsrug
Rolderrug
Veengrond of beekdalgrond
Zandgrond
Bos
Meer, plas, ven, vijver
Beken
Kanalen
Snelwegen

De Hondsrug UGG heeft zeven expeditiepoorten. Info www.geoparkdehondsrug.nl
Water
Waterpark de Bloemert
Natuur
De Homanshof
Bossen
Boomkroonpad
IJstijden en Prehistorie
Hunebedcentrum
Kunst
Van Gogh Huis
Veen
Veenpark
Sporen van strijd
Het Arsenaal

www.geoparkdehondsrug.nl
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UIT(JES)GELICHT!
Welkom in het jaar 1742
Vlakbij de Duitse grens, in het prachtige Westerwolde (Zuid-Oost Groningen),
ligt de vesting Bourtange. Een uniek historisch verdedigingswerk dat zijn
gelijke niet kent. Heden en verleden gaan perfect samen in deze kleine,
sfeervolle vestingstad.
Bezoekers van het Bourtange van nu wanen zich eeuwen terug in de tijd.
Maak kennis met de vesting Bourtange die nooit werd ingenomen.
Vesting Bourtange
Willem Lodewijkstraat 33 | 9545 PA Bourtange | T.: 0599-354600 | www.bourtange.nl

FAMILIEPARK RIJK DER KABOUTERS
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.

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.

n,
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In ons Kabou
werken en plezier maken!

Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe
De leukste speeltuin in Drenthe!
Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe in Ruinerwold is een binnen- en
buitenspeeltuin met een ‘boerderijthema’. Het buitenterrein biedt diverse
speeltoestellen, springkussens, traptrekkers, mammoet skelters, grote zand/
waterbak, kabelbaan en een dierenweide met konijnen, geiten, ezels, pony’s
en kippen. In de verwarmde speelschuur bevindt zich o.a. een discodansmat,
unieke speelmanege, bouwzolder, klim- en glijtoren en glow in the dark
benedenverdieping met o.a. Pannavoetbal en Oud Hollandse spelen.
De Drentse Koe | Wolddijk 23 | Ruinerworld | www.drentsekoe.nl

Wildlands Adventure Zoo
Bij Wildlands heb je het gevoel in een compleet andere wereld te zijn. Ga op
ontdekking in de Jungola, Serenga en de Nortica. Stap in de boatride over
de Rimbula River en komt heel dicht langs acrobatische slingerapen en
imposante olifanten. Of loop gewoon met je twee benen op het pad door het
oerwoud. In de Serenga verken je de uitgestrekte savanne met zijn giraffes,
neushoorns en andere dieren. Hoog op de Leeuwenberg houdt de koning
der dieren je in de gaten. Kortom, je hoeft je hier niet te vervelen!

Natuurlijk is er ook
onze
Kabouterhut waar
we poffertjes bakk
en,
ranja hebben en no
g veel meer.
Ook is er een wink
eltje bij waarin we
allerlei Kabouter sp
ulletjes verkopen.

En dan is er nog onze
met
speelzandhoek compleet
tauto’s
emmers, scheppen, vrach
te spelen.
en nog veel meer om fijn

En voor een
langer bezoe
k aan ons
familiepark zi
jn er onze ge
zellige
vakantiehuis
jes te huur p
e
r
w
eekend,
midweek of
week. Zo ku
n
t
u
ook nog
de mooie om
geving verke
nnen.

Rijk der Kabouters
Gieterstraat 20 | 9463 PX Eext

www.rijkderkabouters.nl

Wildlands Adventure Zoo | Raadhuisplein 99 | 7811 AP Emmen | www.wildlands.nl

20

21

g
n
i
v
e
g
m
o
n
e
Orvelte

NAAR BUITEN!
Kunst
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.
Op sites zoals www.drentscheaa.nl
kunt u mooie routes downloaden.
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.

MTB-en

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.

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.

tot heideschapen de bomen meestal
ongemoeid. Het parkachtig karakter,
gekenmerkt door verspreid staande bomen, blijft hierdoor behouden. Het gebied ligt ter hoogte van Orvelte aan de
noordzijde van het Oranjekanaal. Een
uitgezette wandelroute voert door het
terrein en een deel van de aangrenzende boswachterij. Het terrein wordt begraasd door runderen en daarom is het
gebied niet toegankelijk voor honden.
Het MANTINGERZAND ligt ten noordoosten van Hoogeveen en is ontstaan
door het steken van heideplaggen en
de aanwezigheid van schapen in het
gebied. Het is een van de mooiste
stuifzandgebieden in Nederland waar
u prachtig kunt wandelen en fietsen.

Het MANTINGERVELD wordt een steeds
groter en mooier natuurgebied waar
veel te zien is en te beleven. Ontdek
zelf de ongekende natuurwaarde van
dit gebied. Sinds 1992 herstelt Natuurmonumenten de natuur in het
Mantingerveld met steun van leden
en sponsors. Er worden landbouwgronden aangekocht, bos aangelegd
en oude vennen in ere hersteld. Dieren, planten én bezoekers kunnen
langzaamaan weer ononderbroken
dwalen van het Mantingerzand, naar
Achterste Veld, Hullenzand, Lentsche
Veen en Martensplek. De heikikker en
levenbarende hagedis kunnen zich
weer beter voortplanten en hebben
meer voedsel en beschutting om te
overleven.

Heeft u geen fiets mee? Geen enkel
probleem. Bij diverse bedrijven in de
regio kunt u een fiets huren.

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.

Paardrijden

Op www.musarrindill.nl kunt u alle
informatie lezen.

in Drenthe en van Nederland (volgens
lezers van de ANWB Kampioen staat
Orvelte in de top vijf). De monumentale boerderijen, de goed onderhouden
woningen, de statige bomen, mooie
tuinen en straten met kinderkopjes
en oude klinkers, geven het dorp een
unieke sfeer. En je voelt het direct; “in
dit prachtige dorp wordt geleefd en gewerkt”. Een bezoek aan Orvelte is altijd
de moeite waard!
Het ORVELTERZAND is één van de eerste
natuurgebieden in Drenthe die begraasd
werden met Schotse hooglanders. Al in
1987 liepen hier de eerste koeien. Er
lopen hier geen schapen. De winterharde Hooglanders laten in tegenstelling

Pluktuinen
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.

ORVELTE is een van de mooiste dorpen

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.

OUTDOOR PARK GROLLOO

Kijk voor een actueel overzicht van
deze bedrijven op
www.hondsrugdrenthe.nl
of www.magischdrenthe.nl

LEKKER ACTIE

F
Mensen (en ze
ker kinderen) zi
tten nu
eenmaal niet gr
aag stil. Wij bied
en meer
dan 20 activite
iten voor één pr
ijs en al te
boeken vanaf éé
n persoon. Op
een unieke
locatie, midden
in de natuur. D
at geldt
natuurlijk ook vo
or het Outdoor
kl
impark
door de bossen
van Grolloo.

RUIME KEUZE
toppen
klauteren tussen de
Lekker klimmen en
alle
het Belevingspark
van de bomen of in
men,
n doen. Wandklim
Outdoor Activiteite
nisbaan,
ntainbiken, hinder
boogschieten, mou
veel
het bos en nog zo
een mooie tocht in
jaar,
12
t/m
de jeugd van 8
meer! Topper voor
echte quad.
quadrijden op een

HAPJE EN DRANKJE

Je kunt bij ons ook terecht op de ruim
e
(lounge) terrassen bij het strandpavilj
oen.
Lekker een kop koffie met gebak, lunc
hen
of snacken, een biertje of een wijntje.
De kids vermaken zich wel bij en op
het water.

www.joytime.nl
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BELEEF HET

Drenthe op z’n best

U bent neergestreken in een fantastisch gebied. In deze gids vindt u een
‘Hondsrugzak’ vol activiteiten, uitjes en
bijzondere plekjes. Ga maar even rustig
achterover zitten en lees over de Unesco-status van de Hondsrug,drink gulzig
de verhalen over hoe u geniet van culinair, cultureel en actief. Ontdek de expeditiepoorten van de Hondsrug.
Op de Hondsrug vindt u vele schilderachtige dorpen, met elk een opvallende
eigenheid. Exloo neemt u mee in de
wereld van de schaapsherder, Borger in
de belevenissen van de prehistorische
hunebedbouwer. Annen is een creatief
en sportief brinkdorp en Grolloo de trots
van Cuby. Naast deze blikvangers vindt
u handenvol pittoreske Drentse brinken esdorpen.

Befaamd om zijn hunebedden, bossen en ruimte, biedt de Hondsrug een schatkamer vol
belevenissen. Het unieke landschap inspireert ondernemers tot creatieve ingevingen,
het geeft ruimte aan sportieve uitingen en is hoofdgetuige van vroegere tijden. De Hondsrug is niet
ingeblikt in parken, maar glooit vrij rondom bebouwing, het meandert, slingert en stuift.
De Hondsrug heeft vele fijne plekjes, waar je vrijelijk ontdekt en ontspant. Speels met de kinderen
beleeft en een actieve vakantie ervaart. De Hondsrug is van vele markten thuis, in de dorpen
vind je braderieën, zomer- en rommelmarkten, heerlijk om eens af te struinen.
Hondsrug Drenthe heeft een selectie van belevenissen voor u gemaakt. Mocht u meer informatie
verlangen, kom dan gerust langs bij één van de gastvrije TIPS (Tourist Info Point) voor gratis advies.
www.hondsrugdrenthe.nl
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GEOPARK DE HONDSRUG
Het Hondsruggebied is zo bijzonder dat het de Unesco-status heeft
verkregen. Geopark de Hondsrug vertelt het verhaal van het
Hondsruggebied tussen Groningen en Coevorden. Hoe zo’n 150.000 jaar
geleden een onvoorstelbare ijsmassa alles platwalste wat op haar
weg kwam. Er leven al duizenden jaren mensen.
Zij geven het Hondsruggebied een unieke bewoningshistorie.
Nergens ter wereld is een gebied met vergelijkbare geologische
ontstaansgeschiedenis. Aan de hand van exposities en expedities wordt
dit unieke geologische en cultuurhistorische verhaal verteld.
Het eerste Geopark in Nederland, hoewel Drenten vaak bescheiden
reageren, is toch wel iets waar we trots op zijn.

U vindt hier attracties voor alle leeftijden.
Bent u nieuwsgierig naar de rijke historie van het landschap en haar bewoners, bezoek dan het Hunebedcentrum
in Borger, waar u in een prehistorische
belevenis belandt. Is natuurschoon uw
ideale vakantieprikkel, fiets of wandel
dan door het gebied van de Aa en de
Hunze, twee schitterende stromen die
thuis bieden aan de bever en vele unieke diersoorten. Wandel over een deel
van het Pieterpad of vergaap u aan de
wonderen van het Balloërveld.
Ontdek de grote en kleine geneugten
van een heerlijke vakantie. Lukt het
niet allemaal in één verblijf? We zien u
graag terug op de Hondsrug, want de
Hondsrug is Drenthe op z’n best.
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14-17 APRIL

Oervoedselweekend
20 APRIL

Rondje Oudemolen

FEBRUARI
25 FEBRUARI

Reeënsafari Drouwenerzand
Drouwen

JANUARI

MAART

12 JANUARI

10 MAART

Eetbare wilde plantenwandeling Eetbare wilde planten
met wildpluklunch
langs de Hunze
Informatiecentrum Egberts Lent
Hunzeweg 30, Nieuw Annerveen

Molen de Juffer
Hunzelaan 1a, Gasselternijveen

20 JANUARI

11 MAART

Wandeloriëntatietocht Bronneger Mikós Lakatos en orkest

19 MAART

Lange wandeling Hunzedal
Spijkerboor
(na aanmelding ontvangt u de
exacte startlocatie)

19 MAART

Lezing erfgoed

Synagoge. Zuiderstraat 1, Zuidlaren

23 MEI

Drouwen

26 APRIL

Parkeerplaats Gasterse Duinen aan
de Oudemolense weg bij Gasteren

JULI

24 T/M 28 MEI

EERSTE WEEKEND VAN JULI

Odoorn

Grolloo

verschillende locaties in Annerveen
en Spijkerboor

Voorjaarswandeling
Drouwenerzand

22 JANUARI

Informatiecentrum Egberts Lent
Hunzeweg 30, Nieuw Annerveen

Het Kleine Kerkje. Broek 2, Gieterveen

18 MAART

APRIL

Het Kleine Kerkje. Broek 2, Gieterveen

8 APRIL

Nieuwjaarsconcert

Synagoge. Zuiderstraat 1, Zuidlaren

28 JANUARI

Winterwandeling Drouwenerzand
Drouwen

19 MAART

LOFAR in de lente

Parkeren in de bocht van de Beeksdijk
(zijstraat van de doorgaande weg tussen
Buinen en Exloo)

2 JULI

30 APRIL

Brink Zuidlaren

Brink Zuidlaren

Brink Zuidlaren

25-28 MEI

Braderie en rommelmarkt

MEI

Braderie en rommelmarkt

Van linnen tot leer-weekend
28 MEI

Boeren Trekker Trek

parkeerterrein achter voorm PBH

Brink Zuidlaren

Duurzaamheidscentrum
Bosrand 2, Assen

Ontdek het Ballooërveld
Schaapkooi van Balloo

12 APRIL

Voorjaarsmarkt
Brink Zuidlaren

Hippisch Holtrijk

25 MEI HEMV

3-5 JUNI

Kwakende kikkers

Wandelexcursie Drouwenerzand
op zoek naar sporen van dieren

Metaalweekend

7 MEI

26 MAART

22 JANUARI

Kennedymars

25 MAART

17 T/M 19 MAART

Meertmoand Dialectmoand

Orchideeën langs de
Drentsche Aa

JUNI

21 JANUARI

Franse middag met Edouard

29-30 APRIL

Brink Zuidlaren

Drouwen

Verhalen op Kampsheide

Pauperparadijs

Veenbraand bluesfestival

21- 23 APRIL

Parkeerplaats Café De Amer
in Amen

Voorjaarswandeling
Drouwenerzand

Boerderij Kamps. Kamps 1, Rolde

Winterwandeling, start in Elp

21 MEI

6 MEI

Start Zuideinde 25, Drouwenerveen

Weekendcursus Eetbare
wilde planten

binnenplaats van het Gevangenis
museum Veenhuizen

22 MAART

Kampsheide (na aanmelding ontvangt
u de exacte startlocatie)

Oeroud landschap

Orvelte

Brocante Voorjaarsfair

28 JUNI

Drouwen

2017

14 JUNI T/M 5 AUGUSTUS

Braderie en rommelmarkt

Molensteeg bij Oudemolen

TE BELEVEN?

20 EN 21 MEI

Rondje Amen

Vlooienmarkt/braderie
9 MEI

Fotografeer en meer Siepelveen
bij avondlicht
Ruiterweg 2 bij Schipborg

10 MI

Oekdag
14 MEI

Foodtruck festival
Brink Zuidlaren

17 MEI

Wandelexcursie Drouwenerzand
incl. natuurquiz
Gasselte

Vlooienmarkt/braderie
7-9 JULI

Festival der Aa (kleintje Oerol)

Schipborg, ligt dicht bij De Bloemert

7-9 JULI

Historische havendagen
Coevorden

In vuur en vlam-weekend

8 EN 9 JULI

Schaapscheerdersfestival
en Wolfeest

Schaapskooi Balloo

15 EN 16 JULI

Vlooienmarkt/braderie

Berend Botje Festival,
Cultureel en sportief festival

7 JUNI

23 JULI

5 JUNI (2E PINK)
Brink Zuidlaren

Brink Zuidlaren

Oergezondmarkt
Grafrituelen en landschaps
geschiedenis rondom Kampsheide
Parkeerplaats Kampsheide,
Tumuliboslaan bij Balloo

8-10 JUNI

bluesdorp van Drenthe
Grolloo

14 JUNI

Wandelexcursie Drouwenerzand
Drouwen

26 JULI

Kindermarkt

Brink Zuidlaren

27 JULI

Hondsrugmarkt
Brink Zuidlaren

KIJK VOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT OP
in.drenthe.nl
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27

Het hele jaar geopend!
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