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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, zand-

verstuivingen, heide en zwemplassen  

en haar vele hunebedden is elke blik  

een ansichtkaart. Beweeg je door Drenthe 

en avontuurlijke momenten liggen voor 

het oprapen. 

Pluk een mand vol eetbaars voor een 

picknick, klim tot aan de boomtoppen en 

ontdek de burcht van een bever.  

Waar je ook verblijft en wat je ook doet,  

je ervaart jouw genietmoment in Drenthe. 

In de authentieke dorp en zoals Orvelte,  

op de oude klinkers van de brinken, vind 

je ontspanning en activiteit. De natuur  

is nooit ver weg, terwijl het culturele land-

schap verdieping biedt. 

De kids? Je hebt geen kind aan ze, wan-

neer je verblijft in dit landschap  vol mys-

terie en uitdaging. Samen met je kinderen 

kun je vele tochten en routes vinden, die 

verbazen en verwonderen. Er gaat een 

wereld voor hen open, vol natuurschoon, 

(pre)historie en vergezichten. Te paard, 

te voet, klauterend of 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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Henk Helmantel 
Meesterschilder

Liefhebbers van het werk van Henk Helmantel kunnen hun hart 
ophalen deze zomer in Drenthe. Nog tot en met 5 september 
2021 zijn in de grote tentoonstellingszaal van het Drents Museum 
schilderijen én voorwerpen uit de persoonlijke verzameling van de 
Groningse kunstschilder te bewonderen. Tegelijkertijd presenteert 
Collectie Harms Rolde – als hoofdsponsor van de tentoonstelling – 
een presentatie van Helmantels werk in het Hof van Saksen, op 
slechts 15 minuten reisafstand van Assen.

NATioNAAL eN iNTeRNATioNAAL 
GeRoeMDe kuNSTeNAAR  

Henk Helmantel (Westeremden, 1945) 
is met recht een ‘meesterschilder’ 
te noemen. Hij behoort tot de 
Noordelijke Figuratieven en wordt 
gezien als een van de belangrijkste 
kunstenaars binnen het hedendaags 
realisme. Zowel nationaal als 
internationaal wordt hij geroemd 
om zijn meesterlijk geschilderde 
stillevens en kerkinterieurs. Zijn 
werk is onder meer te zien geweest 
in de Verenigde Staten, Duitsland, 
Engeland, Italië, Frankrijk, Indonesië 
en recent nog in Taiwan. Helmantel 
woont en werkt in het Noord-
Groningse wierdedorp Westeremden. 
Zijn expositieruimte ‘De Weem’ 
in Westeremden trekt jaarlijks 
duizenden bezoekers.

SubSIDIEGEVErHooFDSpoNSorS SpoNSor bEGuNSTIGErS HooFDSpoNSor
TENTooNSTEllING

SpoNSor TENTooNSTEllING
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Kijk voor informatie, actuele ontwikkelingen i.v.m. corona en openingstijden van 
het Drents Museum op www.drentsmuseum.nl
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Namens het gehele team van Landal 

Hunerwold State heet ik u van harte 

welkom in het magische Drents-Friese 

Wold. Laat u betoveren door de  

prachtige omgeving waarin ons park 

zich bevindt. In 2017 ben ik gestart als 

General Manager op dit prachtige  

park en zijn omgeving. Iedere dag 

verwonder ik mij weer over de prachtige 

natuur en de Drentse gastvrijheid die  

de regio biedt. 

In het voorjaar komen de eerste blaadjes 

weer aan de bomen en ontwaakt het 

bos. Wist u dat het Drents-Friese Wold 

één van de grootste aangesloten  

bosgebieden van ons land is? U kunt 

hier kilometers fietsen en of wandelen 

op de talrijke fiets- en wandelpaden  

die het gebied heeft.

Tijdens de zomermaanden staat het bos 

in volle bloei. Wat is er nu leuker dan met 

het hele gezin op pad te gaan samen 

met de boswachter? Zoekt u liever de 

verkoeling op, dan moet u zeker het 

Canadameer bezoeken. Hier vindt u een 

natuurlijk zwemwater te midden van een 

voormalige zandafgraving.  

Een prachtig panorama van het  

Drents–Friese Wold vindt u tijdens de 

herfstmaanden. De wandelschoenen 

aan en heerlijk genieten van de  

herfstkleuren in het bos. Wilt u toch 

liever iets binnen doen? Dan is een  

bezoek aan het Drents Museum in 

Assen van harte aan te bevelen. 

In de wintermaanden wordt u  

verwarmd door de Drentse gastvrijheid 

van de regio. In de schilderachtige 

dorpjes worden tal van kerstmarkten 

georganiseerd en in de verte hoort u 

de langgerekte roep van de midwinter-

hoorns. 

Een verblijf op Hunerwold State in  

het Drents-Friese Wold is een beleving 

die nooit verveelt. Kortom: tot de  

volgende keer!

Het Drents-Friese Wold is niet  

alleen groot, het is ook groots in  

zijn schoonheid.

Maaike van der Molen
General Manager Landal Hunerwold State

Welkom op Landal Hunerwold State

Facts & Figures Wist u dat wij elke dag heerlijke 
verse broodjes en banket voor u kunnen 

bestellen bij onze lokale bakker?

Op Landal Hunerwold State vindt u 97 
vrijstaande bungalows. Het is gelegen in het 

Nationaal Drents-Friese Wold. 

Dit Landal Greenpark 
heeft sinds 2014 het 

Gouden Greenkey certificaat.

Hunerwold State ligt in één 
van de grootste aaneengesloten 
bosgebieden van Nederland.

Fietsverhuur is mogelijk bij ons op het park! 
Wij hebben gewone fietsen, e-bikes, 

kinderfietsen mountainbikes, een tandem en skelters.

Wist u dat u in de directe
 omgeving 

al prachtige hunebedde
n kunt vinden,

namelijk in Diever en Havelte?

Wist u dat 
Landal Hunerwold State 
het Drents-Friese Wold 
als achtertuin heeft? 

De grootste speeltuin van Nederland! 

Voor kinderen is Drenthe één grote speeltuin. 

Puur natuur, ravotten op de mooiste plekken, duiken 

in de zwemplassen, klimbossen waar je eindeloos 

kunt klauteren, tokkelen en abseilen.

Tijdens de zomermaanden 
worden er wekelijks educatieve activiteiten 

vanaf het park georganiseerd.

Check onze site 
www.landal.nl/parken/hunerwold-state voor meer info over ons park.
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Tip van Jolien
Buitencentrum Drents-Friese Wold te Appelscha is zeker een bezoekje waard. 

Vanuit hier starten diverse mooie wandelroutes voor zowel jong als oud (ook voor mindervaliden) 

en fietsroutes. In dit bezoekerscentrum kun je altijd wel een tentoonstelling bekijken, en er worden 

regelmatig leuke activiteiten en workshops georganiseerd. Er is ook een winkel en horecagelegenheid. 

Kijk voor de openingstijden op de website

www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/drents-friese-wold/buitencentrum

Tip van Yannick
De Koloniën van Weldadigheid in Frederiksoord 

& Veenhuizen. Terug in 1818 heeft Johannes van 

den Bosch de organisatie De Maatschappij van 

Weldadigheid opgericht. Hij wou armoedige gezinnen 

helpen om een eigen bestaan op te bouwen als boer. 

In 1818 verhuisde een groot aantal gezinnen vanuit 

grote steden naar de Koloniën in Drenthe.  

Een driedaagse reis, al het vertrouwde achterlaten 

met de hoop op een betere toekomst. Bezoek deze 

dorpen met ruime historie! 

Bezoek bijvoorbeeld het Museum De Proefkolonie in Frederiksoord 

of het Gevangenismuseum in Veenhuizen of wandel eens rond en bewonder  

deze prachtige dorpen. Ook een aanrader: reserveer (online) tickets voor de populaire musical: 

Het Pauperparadijs.  

Tip van Julia
Op zoek naar een leuke binnenactiviteit? Ga de uitdaging aan  

om met elkaar binnen het uur te ontsnappen uit Escape  

Room Drenthe. Informatie over de Escape Room kunt u vinden  

op www.escaperoomdrenthe.com.

Op 4 km afstand van ons park, in het plaatsje Doldersum,  

bevindt zich Restaurant Grenzeloos En  Zo. In dit restaurant 

kunt u genieten van een heerlijke lunch en/of diner. De chef-kok 

werkt met heerlijke, verse en vaak ook nog regionale producten. 

Meer informatie over dit restaurant vindt u op 

www.grenzeloosenzo.nl. 

Tip van Ingrid
Ontdek Europa’s mooiste indoorpark de  

Orchideeënhoeve. Op 25.000 m2 raak je  

niet snel uitgekeken. Dwaal over geheime 

junglepaden, bekijk de duizenden vlinders 

die er rondvliegen of lunch onder de 

sprookjesachtige bloemenzee in de 

‘Zwevende’ Bloementuin. 

Kortom: een dagje uit voor het hele gezin!  

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen  

op www.orchideeenhoeve.nl

Tips ons team!van

SPANNENDE VERHALEN
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.

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 

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 

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 archeologie niet 

willen missen? Ben jij van het sportieve 

soort en wil je paardrijden, mountain-

biken of roeien? Zou je willen logeren in 

een hotel, in een bed and breakfast of op 

een camping om je meerdaagse 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 gebleven 

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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bijzonder omdat afval en natuur hier hand 

en hand gaan. Zo heeft de stichting in een 

deel van het gebied de oorspronkelijke 

loop van de beek het Oude Diep weer 

 hersteld. Inmiddels slingert de beek zich 

weer een weg door het pittoreske dalletje. 

Ook is er een start gemaakt met het 

creëren van een historische landschap: 

houtwallen, poelen en weitjes zijn hier-

voor aangelegd. Het rustig kabbelen van 

het beekje langs de voordes van stenen 

roept zelfs buitenlandse sferen op. In het 

informatiecentrum zijn gratis wandel- en 

fietsroutes af te halen. Adres: Vamweg 7, 

9418 TM Wijster.

ONTDEK DE SCHOONHEID 
VAN MIDDEN DRENTHE

Als je door Midden-Drenthe trekt, zijn 

er nog veel sporen van het verleden te 

zien: esdorpen, essen, heidevelden en 

schaapskooien. U komt op plekken waar 

in de prehistorie eeuwenlang mensen 

woonden, zoals het Hijkerveld. Twee-

duizend jaar geleden verlieten ze dit 

veld en vanaf dat moment ontfermde de 

natuur zich over hun akkers en woon-

plekken. In de twintigste eeuw werden 

delen van het veld ontgonnen tot het 

Landgoed Hooghalen. Het bijna 900 

hectare grote Hijkerveld is eigendom van 

Het Drentse Landschap.

SCHAAPSKUDDE

De schaapskooi is het middelpunt van het 

natuurbeheer op het Hijkerveld. Dagelijks 

verlaat de kudde Schoonebeker schapen 

de stal om op het veld hun buik vol te eten. 

Zo houden de schapen het 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 zui-

den. Aangezien de mate van rust bepalend 

is voor de vogelrijkdom, is het terrein te be-

kijken 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.

tuurgrond 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.

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 om-

geving van De Blinkerd is sowieso zeer 

Reizigers waren vroeger zonder uitzondering geïmponeerd door de weidsheid en leegheid van de Drent-

se heidevelden. ‘s 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, wer-

den onderweg in de herbergen graag aan de voorbijgangers verteld.

Schapen en schurken op de heide 

Toch is de Drentse heide een relatief 

nieuw fenomeen. Toen in de Gouden 

Eeuw de graanprijzen gingen stijgen, 

werd het voor Drentse boeren interessant 

om meer grond te bebouwen. De ge-

meenschappelijke landbouwgronden, of 

essen, werden uitgebreid en er kwamen 

nieuwe essen bij. Er was dus meer grond 

om te bemesten en in die tijd –  

ver voor de uitvinding van de kunstmest 

– waren schaapskuddes in Drenthe de 

enige mogelijkheid om intensivering van 

de landbouw mogelijk te maken.

Het bezit van voldoende heideveld werd 

daarmee essentieel voor een dorpsge-

meenschap. Dorpen met grote heidevel-

den konden er veel grotere schaapskud-

des op na houden dan andere dorpen.  

Tot aan het eind van de negentiende 

eeuw bepaalde de heide de grenzen van 

de groei van het dorp. Een niet te verwaar-

lozen aspect dat de druk op de heide al-

leen nog maar deed toenemen, waren de 

benodigde heideplaggen. Als ‘vloerbedek-

king’ in de schaapskooi zorgde de plaggen 

ervoor dat de mest beter en efficiënter op 

het land kon worden verwerkt.

ZANDSTORMEN

De schapen woonden het veld bij wijze 

van spreken totaal uit. Bomen en struiken 

legden voorgoed het loodje. Alleen 

planten die zich in deze schrale om geving 

echt thuis voelden, konden zich er staande 

houden. Steeds paarser kleurde Drenthe 

in de zomer. In tijden van droogte zorgden 

de schapenhoefjes er in combinatie met 

overmatig plaggen voor dat het bovenste 

laagje van de heide brak en de wind vrij 

spel kreeg met het mulle zand dat eronder 

lag. Grote oppervlakten van de Drentse 

velden zijn zo ‘op de wind gegaan’ en er 

ontstonden uitgestrekte zandverstuivin-

gen. 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.

METAMORFOSE

De uitvinding van de kunstmest bracht in 

Drenthe een ware gedaanteverwisseling 

teweeg. Voortaan was het landbouwsys-

teem niet langer afhankelijk van de mest 

die de schapen ’s avonds in de schaaps-

kooi achterlieten. De boeren hoefden 

ook niet meer uitsluitend te letten op de 

mogelijkheden die de natuur hen bood.

Er kwam aan het eind van de negen-

tiende eeuw in Drenthe een ontgin-

ningskoorts op gang die zijn weerga 

niet kende. Alleen al in de jaren twintig 

en dertig van de twintigste eeuw kreeg 

Midden-Drenthe er zestig procent cul-
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Actie voor groot en klein... 

Een dagje uit in Drenthe met de 

kinderen betekent pret en plezier. 

Maar ook ‘grote kinderen’ komen 

ruimschoots aan hun trekken.

Duik in een ludieke wereld en ga samen naar de 

leukste activiteiten. Prikkel je voeten op een blote-

voetenpad, beleef prinsheerlijke avonturen in een 

kasteel of krijg een adrenalinekick in een snelle 

achtbaan. Er is genoeg te doen.  

1312

Waan je aan de andere kant van  

de wereld, en kom naar Dierenpark  

Taman Indonesia!

Ontmoet de Binturong die hoog in de 

bomen van Borneo woont, of de Loewaks 

die de duurste koffie ter wereld uitpoepen.  

Loop langs Javaanse huisjes of neem een 

kijkje in een heuse paalwoning uit de 

jungle van de Mentawai eilanden.  

Voel hoe warm het is in onze tropische 

kas, en proef de hapjes uit Indonesië in 

onze Waroeng. 

Vergeet natuurlijk niet je paspoort mee 

te nemen, of download hem van onze 

website www.taman-indonesia.nl 

Een dagje Indonesië!

In Kallenkote, nabij Steenwijk

www.taman-indonesia.nl

Dierenpark 
Taman Indonesia
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Buitencentrum
Boomkroonpad

Wandel eens door 

de boomtoppen

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

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

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

Buitencentrum
Drents-Friese Wold

Dwaal van vennetje 

naar zandverstuiving, 

van heide naar moeras.

Buitencentrum
Boomkroonpad
Wandel eens door 
de boomtoppen

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

wilde natuur kan beleven!

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

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

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

Kijk voor de openingstijden op 

www.rijkderkabouters.nl

Rijk der Kabouters

Kabouters wonen in het Drentse Eext

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

MUSEUM DE PROEFKOLONIE 
IN FREDERIKSOORD
Ga 200 jaar terug in de tijd en beleef het 

verhaal van Johannes van den Bosch. 

Deze generaal had een uniek plan en 

ontwikkelde de Koloniën van Welda-

digheid waar paupers uit de steden een 

nieuwe toekomst vonden. 

In het nieuwe Museum De Proefkolonie 

(2019) in Frederiksoord treed je in de 

HET GEVANGENISMUSEUM 
IN VEENHUIZEN
Er waren echter ook veel armlastigen 

die niet geschikt waren voor de vrije Ko-

loniën, maar wel voor overlast zorgden. 

Daarom werden er onvrije Koloniën ge-

sticht, waar wezen, landlopers en bede-

laars onvrijwillig naar werden ‘opgezon-

den’. Kolonie Veenhuizen ontwikkelde 

zich tot gevangenisdorp. In het Gevan-

genismuseum kom je van alles te weten 

over straffen vroeger en nu.

voetsporen van de eerste vijf kolonisten-

gezinnen en ervaar je hun waargebeur-

de verhaal via een multimediale tijdreis. 

Stap binnen in de stadse achterbuurten 

van toen: ruik de armoede en voel de el-

lende. Bekijk de film die laat zien hoe de 

eerste stedelingen na een zware reis ar-

riveren in hun nieuwe ‘paradijs’. Ontdek 

in de expositieruime wat er terechtkomt 

Bezoek een echte gevangenis: hoe ziet 

een gevangenis er van binnen uit? Je 

ontdekt het in de Rode Pannen, een ge-

vangenis naast het museum. Neem een 

kijkje in de cellen, de isoleerafdeling en 

de luchtplaats. Een gids vertelt je van al-

les over het dagelijks leven in deze be-

ruchte strafgevangenis.

Of maak een ritje door Veenhuizen in 

KOLONIËN VAN WELDADIGHEID

van de ambities van Van den Bosch. Hier 

wordt duidelijk hoe zijn tot op de cent 

doorgerekende plannen botsen met de 

weerbarstige praktijk.

Speciale tip: Iedere zondag om 13.30 

uur maakt de kolonietram een rondrit 

door Frederiksoord e.o. Tickets zijn voor 

€ 4 te koop bij de museumbalie. 

een echte oude Boevenbus. Je komt 

langs gevangenissen die nog altijd in ge-

bruik zijn en langs monumentale gebou-

wen. Onderweg vertelt een gids je alles 

over het dorp. Stap maar in! 

De koloniën van Weldadigheid zijn ge-

nomineerd voor de UNESCO Werelderf-

goed status en verkregen in 2020 het 

Europees Erfgoed Label.

Museum De Proefkolonie

Majoor van Swietenlaan 1a • 8382 CE Frederiksoord

www.proefkolonie.nl      

Nationaal Gevangenismuseum

Oude Gracht 1 • 9341 AA Veenhuizen

www.gevangenismuseum.nl  



#fun

1716

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

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

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

AFWISSELENDE NATUUR

Nergens vind je zo’n afwisselend 

landschap als in Drenthe. Drenthe telt 

maar liefst drie Nationale Parken en vele 

prachtige natuurgebieden. Al fietsend 

door deze natuurgebieden trekt er allerlei 

moois aan je voorbij. Paarse heidevelden, 

bossen, beekdalen, zandverstuivingen 

of weidse vergezichten. Laat je verrassen 

door wat je onderweg allemaal tegen-

komt. Oog in oog met een Schotse hoog-

lander, een heideschaap of wild zwijn.  

Welke route je ook neemt, je bent altijd 

omgeven door de natuur.

FIETSEVENEMENTEN

Drenthe biedt de meest uiteenlopende 

evenementen voor de fietsliefheb-

bers. Van toertocht tot een mountain-

bike-evenement of een professionele 

wielerwedstrijd. De parel onder de 

fiets evenementen is de Drentse Fiets-

4Daagse. Met  speciale kinderroutes en 

een MTB-variant, kan  iedereen hieraan 

meedoen. Het hele fietsseizoen worden er 

 diverse fietstochten georganiseerd. Voor 

de sportieve fietser worden er verschil-

lende MTB-evenementen  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 even af te 

stappen of om naast het  fietsen een leuk 

dagje uit te plannen.

In een provincie waar je door zo’n mooi 

en afwisselend landschap kunt fietsen, 

liggen natuurlijk de mooiste routes voor je 

klaar. Fiets één van de talloze themarou-

VEELZIJDIG DRENTHE
tes. Wil je terug in de tijd? Pak dan een 

route langs de hune bedden. Of fiets een 

kinderroute met leuke activiteiten en 

opdrachten onderweg. De mooiste routes 

langs alle hoogtepunten van Drenthe zijn 

alvast voor je klaargezet en kun je gratis 

downloaden op drenthe.nl/fietsroutes. 

MOUNTAINBIKEROUTES

Op zoek naar wat meer avontuur? Spring 

dan op je mountainbike en cross door de 

Drentse natuur. Het mooie aan Drenthe 

is dat je het ene moment snelheid maakt 

in het bos en daarna door een open 

heide  veld in los zand over een singletrack 

fietst. Drenthe biedt je uitdagende moun-

tainbikeroutes. Dwars door de natuur, 

zonder ook maar één oversteek te hoeven 

maken. Singletracks, brede paden, kuilen 

en heuvels wisselen elkaar af. Zowel voor 

de beginneling als voor de gevorderde 

fanatiekeling vind je de mooiste routes. Je 

vindt ze op drenthe.nl/mtb.

CULTUURHISTORIE

Drenthe kenmerkt zich door een rijke 

cultuurhistorie. De hunebedden en het 

Hunebedcentrum vertellen het verhaal 

van de hunebedbouwers. Ook het 

Drents Museum, waar je o.a. het Meisje 

van Yde kunt zien, is een bezoek waard. 

In Herinneringscentrum Westerbork 

komt de Tweede Wereldoorlog tot leven. 

Maar even verderop ben je ineens 

terug in het heden, als je oog in oog 

staat met de grote telescopen van de 

Radiosterren wacht.

UIT IN DRENTHE

Of je nu jong bent of oud, Drenthe heeft 

voor iedereen wel iets te bieden. Brullen-

de motoren op het TT Circuit, grote mu-

ziekfestivals, verrassende, kleinschalige 

theater- en muziek festivals midden in de 

natuur of sportieve evenementen. Dren-

the barst van de bruisende evenementen. 

Ook biedt Drenthe de leukste dagjes  

uit voor het hele gezin, zoals attractiepar-

ken, schaapskooien en klimbossen.

Ontdek zelf
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Aan kunst en cultuur geen 

gebrek in Drenthe. Ontdek de 

historie of bewonder hedendaagse 

kunstenaars in de vele musea. 

Ontdek onbekende, mooie plekjes, 

proef streekproducten op een boerderij 

en verwonder je over de vergezichten. 

1918

WWW.BOURTANGE.NL

Bezoek, ervaar en 
verwonder

Kijk voor actuele informatie en onze evenementen op#Culture

WELKOM OP EEN REIS DOOR DE TIJD

De Hondsrug UNESCO Global Geopark 
       Van alle tijden ...

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

een van de 140 wereldwijd.
www.dehondsrug.nl

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

Openluchtmuseum Ellert en Brammert. 

Kijk binnen in de plaggenhutten, school, 

kerk, gevangenis en drukkerij. Rusten 

met een hapje en drankje kan in de oude 

Drentse Boerenherberg. De kinderboerde-

rij en speeltuin maken het uitje compleet.

Geopend: 

1 april 2021 t/m 31 oktober 2021 

van 09.00 -18.00 uur

Entreeprijzen: 

kinderen t/m 3 jaar gratis

kinderen t/m 11 jaar € 5,00 

volwassenen € 8,50

Honden aangelijnd toegestaan. 

Rolstoelvriendelijk. Gratis parkeren. Maak een rondvlucht boven de 

Groningse borgen, het Drentse landschap, 

of bekijk de zeehonden vanuit de 

lucht. Deze vluchten zijn mogelijk vanaf 

20 minuten met 1 tot 5 passagiers. 

Bezoek de Heritage Hangar, hier is een 

unieke collectie aan historische vlieg-

tuigen te bezichtigen met onder andere 

WOII trainingsvliegtuigen, en de iconische 

P-51D Mustang. Ook is het mogelijk om 

in deze vliegtuigen mee te vliegen. 

Neem plaats op het terras van 

café Hangar 28, en geniet van de 

vliegtuigen en het mooie uitzicht.

Het verleden van 
Zuidoost-Drenthe herleeft in 
dit unieke openluchtmuseum

Warbird Rides
Your boarding pass to history

Tramstraat 73, 7848 BJ Schoonoord

T. 0591 382421

www.ellertenbrammert.nl 

info@ellertenbrammert.nl

Vliegveld Oostwold

Polderweg 28

9682 XS Oostwold

Tel. 0597 551490

www.oostwold-airport.nl 

Openluchtmuseum 
  Ellert en Brammert

Oostwold Airport

Heerlijk 
naar buiten!

lijstje!

DX Adventurepark
Lanceer je familie en vrienden van  de blob en trotseer het aquapark (6+). Heb jij lef? Zelfs de echte daredevils krijgen een adrenalinekick op de 

schans (12+). Ben jij stoer genoeg?

www.dxadventurepark.nl

tip!

De Hoogeveense markt
Elke zaterdag t/m 18 december 2021   

08.30 - 17.00 uur 
Elke zaterdag zeer gevarieerde markt op 

de Hoofdstraat te Hoogeveen met fruit, 

groente, vis, brood, kleding en allerlei 

andere zaken. De marktlui zijn ingespeeld 

op de 1,5 meter afstand om u zo veilig 

mogelijk te kunnen helpen.

Zaterdagmarkt
Kerkplein en De Wheem in Meppel

Elke zaterdag,  09.00 - 17.00 uur
Het aanbod is divers en verdeeld over ver-

schillende marktkramen. Je kunt hier terecht 

voor de kleine en grote boodschappen. Ide-

aal voor vroege vogels, maar ook voor lange 

uitslapers die de hele dag de tijd hebben om 

hun wekelijkse boodschappen in te slaan.

Smulroute wandelen
Dagelijks t/m 1 juni 2021   

Abdij de Westerburcht, 

Hoofdstraat Westerbork
Trek de wandelschoenen aan voor een route 

van 10 km. Daarbij krijgt u een scharrelbox 

mee met verschillende zoete en hartige 

lekkernijen die u onderweg op een bankje 

kunt opeten. Geniet van deze heerlijke maar 

vooral veilige smulroute in de prachtige 

omgeving van Drenthe!

www.westerburcht.nl/smulroutes

Sprookjestuinen van Drenthe
Rijksweg 4 Geeuwenbrug

Zondag 23 mei, 11.30 - 17.30 uur

Maandag 24 mei, 13.30 - 17.30 uur
In het voorjaar komen alle tuinen weer 

tot bloei. Maar let op! In sommige tuinen 

gebeurt dit jaar iets magisch... Met Pink-

steren komen sprookjes tot leven tijdens 

het betoverende kindertheaterfestival De 

Sprookjestuinen van Drenthe. Met leuke 

sprookjesvoorstellingen voor kinderen en 

hun ouders of grootouders, sprookjesach-

tige tuinen, een spannende speurtocht en 

een vrolijk kabouterdorpje.

www.sprookjestuinen.nl
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GESCHIEDENIS
Het Pieterpad is tussen 1978 en 1983 

tot stand gebracht naar een idee van  

de Tilburgse Toos Goorhuis-Tjalsma, 

samen met de Groningse Bertje Jens, 

goede vriendinnen die vaak lange wan-

delroutes liepen in het buitenland.Om-

dat het in eigen land aan dat soort wan-

delroutes ontbrak, besloten ze daar dan 

zelf maar iets aan te doen. Aanvankelijk 

was het idee om met een wandelpad 

hun woonplaatsen te verbinden, maar 

dat werd al snel veranderd naar een 

noord-zuidtocht dwars door Nederland.

EEN UNIEKE ERVARING
Doordat het Pieterpad het hele land van 

noord naar zuid doorsnijdt, kom je als 

wandelaar met een enorme verschei-

denheid aan cultuur en landschap in 

aanraking. Hoewel je bijna overal over-

duidelijk in Nederland bent, is de om-

geving steeds subtiel anders. Al wan-

delend zie je het landschap veranderen; 

soms langzaam zoals het verstrijken 

van de tijd, dan weer plotseling. De be-

bouwing verandert, het karakter van de 

bossen, de velden, weiden en akkers. 

Zelfs de taal van de Nederlanders om 

je heen. Na een dag ben je soms al in 

een heel andere omgeving dan waar 

je bent begonnen. Voor je het weet 

waan je je in het buitenland.

Het mooie aan wandelen in het al-

gemeen, en een langeafstands-

wandeling in het bijzonder, is 

hoe persoonlijk je de omgeving 

ervaart. Je jaagt er niet snel voor-

bij zoals in auto of trein, maar je 

voelt elke meter onder je schoe-

nen voorbijgaan. Doordat je de tijd 

hebt om te zien, te ruiken, te horen 

en te voelen, ervaar je meer en in-

tenser. Het is alsof je het land in hoge 

resolutie onder een microscoop bekijkt 

en zijn intiemste details leert kennen. 

En die zere voeten bij een heel lange 

wandeling? Zie het als pittige kruiden 

door je eten; als je het niet te gek maakt, 

wordt het er alleen maar lekkerder van.

DE ROUTES
De etappes van het Pieterpad zijn een-

voudig te volgen. In de eerste plaats 

zijn de wegen en paden uitstekend be-

wegwijzerd (de wit-rode markering). 

Daarnaast zijn er via de officiële website 

GPX-bestanden te downloaden die je op 

je telefoon of GPS-apparaat kunt laden 

en volgen. Tenslotte zijn er nog de route-

boekjes. Naast heldere routebeschrijvin-

gen en kaartjes bieden deze een grote 

rijkdom aan wetenswaardigheden over 

cultuurhistorie, landschap en beziens-

waardigheden langs de route. Zeker 

als je van plan bent meerdere etappes 

van het Pieterpad te lopen, is het aan te 

raden deze aan te schaffen; met de op-

brengsten wordt het pad onderhouden.

De etappes in dit artikel en in de route-

Het Pieterpad 
VERBINDT MEER 
DAN ALLEEN DORPEN

boekjes zijn natuurlijk maar een sugges-

tie. Hoe lang en hoe ver je loopt, bepaal 

je helemaal zelf. Er is geen goede of foute 

manier om het Pieterpad te lopen. En wie 

weet krijg je na een etappe de smaak te 

pakken, en wil je de rest ook eens doen. 

De weg kwijtraken kun je namelijk niet, 

maar je hart verliezen is doodeenvoudig.

 Zuidlaren – Rolde 
(17 km)
Na Zuidlaren zoekt het Pieterpad de 

Drentsche Aa weer op. Deze grote beek 

leverde door de eeuwen heen schoon 

water aan Groningen. Het is een afwis-

selend boerenlandschap. Nu is dit beek-

dal een belangrijk reservaat met het best 

bewaarde esdorpenlandschap van west 

Europa en de grootste concentratie pre-

historische monumenten van ons land. 

Eeuwen oude grafheuvels, hunebedden 

en galgenbergen maken dit gebied uniek.

Opgewaaide duinen, zandverstuivingen 

in het verleden, een hunebed bij Gas-

teren, een romantisch boerendorp; dit 

vormt een historisch beeld van Drenthe.

Daarna steek je het Balloërveld over; elke 

dag graast er een kudde Drentse heide-

schapen op deze ‘grote stille heide’. De 

kerktoren van Rolde is al van verre te zien.

 Rolde – Schoonloo 
(18 km)
Voorbij Rolde volgt de route eerst een 

voormalige spoorlijn. Dan loop je 

weer in het beekdal van de Drentse A, 

die hier Anderse Diep heet. Voorma-

lige natte hooilanden zijn nu weiden 

waar een grote kudde ‘blonde koeien’ 

graast. Hierna wachten er uitgestrekte 

bossen met af en toe moerassige hei-

deplassen. De bossen zijn vorige eeuw 

aangeplant op heidevelden. Je loopt 

langs een grote heide waar nog scha-

pen grazen, een historisch beeld.

Voor het mini-dorpje Schoonloo gaat 

het pad door een hakhoutbos, de 

Schoonloër strubben. Dit bos leverde 

onder meer hout voor gereedschap, 

bezemstelen, kachels.

Kijk op www.pieterpad.nl/etappes voor 

GPX-bestanden en meer informatie 

over deze en andere etappes.

Gedeeltelijk met toestemming overgenomen 

van www.pieterpad.nl

Zuidlaren - Schoonloo

Het Pieterpad is de populairste langeafstandswandeling van 

Nederland. Met een kleine vijfhonderd kilometer verdeeld over 

zesentwintig etappes, is het ook een van de langste en meest ge-

varieerde. Het pad dankt zijn naam aan het begin- en eindpunt: 

Pieterburen in Groningen, en de Sint-Pietersberg bij Maastricht.

©Stichting Pieterpad/Wim van der Ende 
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AANSCHOUW DE ZEE IN MIRAMAR ZEEMUSEUM
Ontdek het levenswerk van de excentrieke mejuffrouw Warners. Tijdens haar vele wereld-
reizen verzamelde ze diverse (zee)schatten. Bezoek de bijzondere expositie ‘Plasticsoep’ over 
de wereldwijde vervuiling van zeeën en oceanen. Jaarlijks belandt er meer dan acht miljoen 
ton plastic afval in de zee met dramatische gevolgen voor mens, dier en milieu. De expositie 
is mede dankzij Naturalis en de Plastic Soup Foundation. www.miramar-zeemuseum.nl

BELEEF DE OERTIJD IN HET OERMUSEUM
Oog in oog met een imposante mammoet. Maak een ontdekkingsreis door verschillende tijd-
perken, vanaf de laatste ijstijd en de neanderthalers tot in de brons- en ijzertijd. Diorama’s, 
filmpjes en interactieve spelelementen zorgen voor extra beleving voor jong en oud. In de 
oude kelder van het Schultehuis is een nieuwe expositie over archeologie ingericht: wat 
doet een archeoloog en welke moderne technieken worden gebruikt. www.oermuseum.nl

MUSEUM VALSE KUNST: KUNST MET EEN GLIMLACH
Bedonderd worden bij je kunstaankoop. Het zal je maar overkomen. Wat is echt en wat is vals?
Verwonder je over het verhaal erachter. Wat beweegt meestervervalsers als Han van Meegeren 
of Geert Jan Jansen om schilderijen te vervalsen. Dat verhaal vertellen we je tijdens de gratis 
rondleiding in dit voor de wereld unieke museum. Het museum heeft ook een internationale 
collectie glaskunst, meerdere exposities en een cadeaushop. www.museumvalsekunst.art

VERWONDERING. MISLEIDING. HISTORIE. 
DAT MAAKT EEN BEZOEK AAN DEZE MUSEA IN DIEVER EN VLEDDER ZO BIJZONDER. OOK VOOR KINDEREN!

WWW.DESCHATKAMERS.NL

ACHTER IEDERE SCHAT SCHUILT 
EEN BIJZONDER VERHAAL

Ervaar de dramatische gevolgen van 

plasticafval voor mens, dier en milieu 

In de tijdelijke expositie ‘Plasticsoep’ 

besteedt Miramar Zeemuseum aan-

dacht aan de wereldwijde vervuiling van 

zeeën en oceanen. De tentoonstelling 

is mede dankzij Naturalis en de Plastic 

Soup Foundation mogelijk gemaakt. 

‘Een mooie, indrukwekkende expositie 

en meer dan een bezoek waard. Het is 

belangrijk dat we ons allemaal veel be-

wuster worden van het overmatig ge-

bruik van plastic.’ 

Ook aan de jongere bezoekers is ge-

dacht; de expositie is kindvriendelijk in-

gericht en in een aparte zaal zijn diverse 

activiteiten waar kinderen zelf de gevaren 

van afval voor zeedieren kunnen ervaren. 

Miramar heeft een grote verzameling 

zeebiologische en cultuurhistorische 

objecten, die Jeanne Warners, ‘de blau-

we dame met een fascinatie voor zee’, 

verzamelde tijdens haar reizen in meer 

dan 80 landen. 

Een ontdekkingsreis door 

verschillende tijdperken

Bij binnenkomst in het karakteristieke 

Schul te huis in Diever sta je direct oog in 

oog met een imposante mammoet en 

haar jong. Een knipoog naar het verre ver-

leden toen de mammoet hier in de omge-

ving leefde, blijkt uit gevonden botresten. 

Eenmaal binnen maak je een ontdek-

kingsreis door de verschillende tijdperken, 

vanaf de laatste ijstijd en de neandertha-

lers tot in de brons- en ijzertijd. 

Veel van de archeologische vondsten 

komen uit de directe omgeving en laten 

zien hoe de mensen woonden, leefden 

en werkten in onze OERprovincie. Diora-

ma’s, filmpjes en interactieve spelele-

menten zorgen voor een ware beleving 

voor jong en oud. 

‘Letterlijk onder de grond in de oude 

kelder hebben we een nieuwe exposi-

tie ingericht over archeologie: wat is ar-

cheologie en wat doet een archeoloog? 

Welke moderne technieken worden 

gebruikt en hoe moet je archeologische 

vondsten interpreteren?’ 

Wat beweegt meestervervalsers 

om kunst te vervalsen

Bedonderd worden bij je kunstaankoop. 

Het zal je maar overkomen. Het werk 

van beroemde kunstenaars als Appel, 

Picasso, Dalí, Matisse en Rodin wordt 

vaker vervalst dan je denkt. 

In het voormalige gemeentehuis van 

Vledder hangen veel vervalsingen. Wat 

beweegt meestervervalsers als Han van 

Meegeren of Geert Jan Jansen om schil-

derijen te vervalsen? Dat verhaal vertel-

len we je tijdens de gratis rondleiding in 

dit voor de wereld unieke museum. 

Het museum heeft ook een internatio-

nale collectie glaskunst en in 2021 zijn 

er tijdelijke exposities van onder andere 

Jennifer Koning en Wouter Berns. In het 

kinderatelier kunnen kinderen hun ei-

gen kunstwerk maken. 

De cadeauwinkel verkoopt glasobjecten, 

sieraden, kunstboeken en kunstkaarten. 

MIRAMAR ZEEMUSEUM OERMUSEUM MUSEUM VALSE KUNST
www.miramar-zeemuseum.nl www.oermuseum.nl www.museumvalsekunst.art

‘Achter iedere schat schuilt een bijzonder verhaal’

#Culture
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Maak uw vakantie compleet 

met een bezoekje aan de 

regio Hardenberg! 

GEWOON DOEN!

In de regio Hardenberg kun je winkelen en naar een pretpark 

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

Kamperen, feestvieren of een popconcert bezoeken. Hoe dan 

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

romantische Reestdal, met pittoreske dorpen en steden heeft 

de regio Hardenberg genoeg te bieden!

WWW.VISITHARDENBERG.NL

Maak uw vakantie compleet met 
een bezoekje aan de regio 

HARDENBERG

PLEZIER VOOR GROOT EN KLEIN

Op vakantie met de kinderen? De regio 

Hardenberg kent tal van leuke uitjes voor 

gezinnen met kleine en grote kinderen. 

Deze zin aanpassen in: Of je nou op zoek 

bent naar een originele speeltuin, een 

bioscoop, zwemstrand, gezellig terrasje 

of pretpark, regio Hardenberg heeft het! 

Lees meer op www.visithardenberg.nl 

ALTIJD WAT TE BELEVEN

Wie zin heeft in een actieve dag, kan zijn 

geluk niet op. Het Vechtdal en het Reest-

dal zijn wandel- en fietsgebieden, maar 

er zijn nog tal van andere manieren om 

actief bezig te zijn. Zo kun je er op een 

stepbike met gps door de omgeving 

crossen of midden in een weiland een 

potje boerengolf spelen. Maak ook eens 

een kanotocht op de Vecht!

WANDELEN MET KIDS

Speciaal voor kinderen zijn er in de regio 

Hardenberg een aantal spannende, 

leuke en uitdagende routes. Bas de Das 

is een speel-, ontdek- en belevingspad 

voor kinderen in het Reestdal. Knof de 

Pad is een speurtocht van ongeveer 1,5 

uur door het leefgebied van de knoflook-

pad en is geschikt voor kinderen van 7 

tot 12 jaar. Je krijgt een knapzak te leen 

met een verrekijker, loopzak, balansspel 

en een springtouw.

Natuurinformatiecentrum De Wheem, 

Startpunt Bas de Das

Oud Avereest 22, Balkbrug, T. 0523-656721

De Rheezerbelten, Startpunt Knof de Pad

Grote Beltenweg 1, Rheeze, 

T. 0523-270012 • www.rheezerbelten.nl 

OP DE MOUNTAINBIKE

Houd je van wat meer actie en snelheid? 

Vanaf recreatieplas de Oldemeijer in 

Hardenberg start een mooie mtb-route. 

De route (401) heeft een lengte van 23 

kilometer en voert door de boswachterij 

Hardenberg. Het bos bestaat uit naald- en 

loofbomen en op enkele plaatsen wordt 

het bos afgewisseld met heidevelden.

www.mtbroutes.nl 

Droomt u weleens van ridders te 

paard en jonkvrouwen in koetsen, van 

glooiende graanakkers vol klaprozen en 

korenbloemen? Van rust en romantiek 

die niet worden verstoord door mobiele 

telefoons, geronk van motoren en  

andere moderne geluiden? Een reis  

in de tijd is onmogelijk, maar een  

wandeling door het Reestdal is hiervoor 

een goed alternatief. Het essenland-

schap straalt een bepaalde woestheid 

uit, die doet denken aan de middel-

eeuwen. Je vindt er bos- en houtwallen 

en veel hoogteverschillen, veroorzaakt 

door oude ophogingen van boerderijen 

en weilanden. De rode route is geschikt 

voor buggy’s. De oranje route is een 

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

laarzenpad en kan hier en daar drassig 

zijn. Deze oranje route is ook uitermate 

geschikt voor Nordic Walking. 

De route is te vinden op www.visithardenberg.nl/wandelen
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In ons museum maak je kennis 

met de collectie van Jans Brands. 

Oftewel de verzameling van een bij-

zonder man. Verzamelen, daar was 

Jans buitengewoon bedreven in. 

Heel zijn leven lang bleef hij nieuw-

sgierig naar de wereld om hem heen. 

Niet alleen door erover te leren, 

maar vooral door zelf allerhande 

voorwerpen te verzamelen. Vertellen 

over zijn schatten deed Jans maar al 

te graag. Iets dat wij tot de dag van 

vandaag zijn blijven doen. Vertellen 

over het Drentse leven en de wijde 

wondere wereld daarbuiten.   

Geopend: 

Dinsdag t/m vrijdag 11:00 – 17:00 uur

Zaterdag en zondag 13:00 – 17:00 uur

 * Bekijk onze website voor de meest  

actuele openingstijden.

Cultuurhistorisch en streekmuseum

Herenstreek 11, 7885 AT Nieuw-Dordrecht

0591-393400

www.collectie-brands.nl

Coronamaatregel: Reserveer je bezoek 

vooraf via onze website

Museum Collectie 
  Brands

Op ontdekking naar 

de Drenste cultuur

Markt Hoogeveen
Elke donderdag t/m 16 december 2021

08.00 - 13.30 uur
Elke donderdagochtend een gevarieerde 

markt op de Hoofdstraat te Hoogeveen. 

Kleding, stoffen, wasmiddelen tot groente, 

fruit, brood en vis. Verse producten en 

waren liggen voor u uitgestald. Acties en 

aanbiedingen zijn er elke week. De stand-

houders richten de kraam zo in dat dat 

1,5 meter maatregelen duidelijk zijn. 

Kom gerust naar de markt in Hoogeveen.

Huureendjes
Elke donderdag, vrijdag, zaterdag 

en zondag t/m 31 december 2021

10.00 - 17.00 uur.   
Zoekt u iets fantastisch voor uw familiedag 

of reünie? Wat denkt u van ontspannen 

toeren door Drenthe in een lelijke eend? 

Onderweg kunt u gezellig bijkletsen met 

uw familie. Bij Huureendjes staat een lekker 

kopje koffie met koek of gebak voor uw 

familie klaar. Daarna leggen we de do’s en 

dont’s uit over de eigenaardigheden van de 

eendjes. Vooraf spreken we met de familie-

leden af op welke punten u elkaar ontmoet 

en waar u voor de gezamenlijke lunchpauze 

neerstrijkt. www.huureendjes.nl

Biologische markt
Elke zaterdag 09.00 - 14.00 uur

Majoor van Swietenlaan Frederiksoord
Elke zaterdagochtend kunt u uw boodschap-

pen doen op de biologische markt in het 

hart van Frederiksoord. Voor het Huis van 

Weldadigheid (Museum De Proefkolonie) 

vindt u een gevarieerd aanbod van verse 

groenten en fruit, kruidenierswaren, brood 

en banket, kaas en vlees en nog veel meer. 

Iedere eerste zaterdag van de maand is er 

een kraam met Griekse producten en af en 

toe zijn er kramen met kleding, wijn, tuinge-

reedschap, bloemen en Sleepybagzzz. Ook 

bij slecht weer gaat de markt gewoon door.

lijstje!

Museum voor 
muziekinstrumenten

Museum Vosbergen toont muziek- 

   in strumenten in historisch perspectief  

en is gevestigd in een statige villa in  

het fraaie landgoed Vosbergen. De 

ca 800 instrumenten zijn gedurende 

meer dan zestig jaar verzameld en  

gerestaureerd door Dick Verel,  

die samen met zijn echtgenote Rieteke  

het museum tot stand bracht. 

Openingstijden:

Donderdag t/m zondag 10:30 -17.00

Kijk voor meer informatie over het 

museum en de prachtige omgeving 

van landgoed Vosbergen op  

www.museumvosbergen.nl.

Vosbergerlaan 35, 9761  TJ Eelde 

Tel.: 050-3081291

www.museumvosbergen.nl

Museum Vosbergen

Museum Staphorst

Maak kennis met de kleurrijke

 cultuur. Traditioneel ingerichte 

woonkamer, wisselende exposities. 

Een Speulhuus voor kinderen, 

verkleedmogelijkheid in Staphorster 

dracht.

www.museumstaphorst.nl

tip!

tip!

Van Gogh Huis
Bezoek het enige voor publiek toe-gankelijke huis in Nederland waar de wereldberoemde kunstschilder Vincent van Gogh heeft gewoond en gewerkt.Van Goghstraat 1, 

7844 NP Veenoord/ Nieuw Amsterdam T 0591 555600
www.vangogh-drenthe.nl
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Tekst Peggy Bouwer

SHOPPEN

Wie van winkelen houdt, kan in Gronin-

gen zijn of haar hart ophalen. Met zowel 

grote modewinkels afgewisseld met 

knusse boetieks, biedt de stad volop keus 

voor een nieuwe garderobe. Sterker nog: 

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

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

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

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

hoe het ‘Groningen gevoel’ bij menigeen getriggerd wordt.

en eetcafés is namelijk enorm. Italiaans, 

Scandinavisch, Hollandse pot, met of 

zonder Michelinster en in alle prijsklas-

sen. Groningen heeft op culinair gebied 

alles te bieden wat een fijnproever zich 

maar wensen kan. Begin dus maar vast 

met oriënteren, want het kan nog knap 

lastig worden om te kiezen uit al die fijne 

restaurants.

CULTUURSNUIVEN

Ook voor cultuursnuivers is Groningen 

een luilekkerland want het cultureel 

aanbod is zeer divers. Een citytrip naar 

Groningen leent zich bij uitstek voor een 

bezoek aan een van de vele musea die 

de stad rijk is. Een van de pronkstukken 

van cultureel Groningen is te vinden 

tegenover het centraal station. Hier staat 

het indrukwekkende Groninger Museum, 

bekend om haar veelzijdige collectie 

en internationale allure. Naast diverse 

musea, telt Groningen ook verschil-

lende cultuurfestivals waaronder het 

Noorderzon Performing Arts Festival, Een 

ietwat curieus kunstenfestival dat elk jaar 

gehouden wordt in een vrij toegankelijk 

plantsoen.

MARKT

Groningen heeft een rijke traditie in de 

markthandel en zowel in de stad als pro-

vincie strijken regelmatig marktkramen 

neer. De Vismarkt en Grote Markt zijn 

de meest bekende en meest frequente 

markten, maar ook de kleinere streek-

markten zijn een terugkerende bron van 

gezelligheid.

te verzorgen. Groningen telt nog onge-

veer dertig van dit soort idyllische hofjes 

en gastenverblijven. Het zijn fleurige 

tuinen vol bomen, bloemen en kruiden 

die je direct doen denken aan vroeger. 

De meeste hofjes zijn vrij toegankelijk, 

en zeker de moeite waard tijdens een 

bezoek aan Groningen. Voor een mooie 

wandelroute en leuke wetenswaardighe-

den over de hofjes kun je terecht bij het 

VVV kantoor.

MUZIEKSTAD

Groningen houdt van muziek, en 

muzikanten houden van Groningen. 

Jaar in jaar uit bieden theaters als de 

Stadsschouwburg, De Oosterpoort 

en het Grand Theatre uiteenlopende 

kunstenaren een podium. Podia Simplon 

en Vera zetten specifiek de popmuziek 

in Groningen op de kaart. Januari is ove-

rigens het muzikale hoogtepunt, want 

dan is Groningen de pophoofdstad van 

Europa en nemen talentvolle bands vier 

dagen lang de binnenstad over tijdens 

Eurosonic Noorderslag.

NOORDERPLANTSOEN

In het centrum, daar waar in de 17e 

eeuw de verdedigingswallen van de stad 

lagen, vind je het Noorderplantsoen. Een 

bijzonder fraai park in Engelse stijl, aan-

gekleed met diverse kunstwerken, een 

horecapaviljoen, speelweide en muziek-

koepel. Het Noorderplantsoen is al jaren 

lang een geliefde plek onder studenten, 

gezinnen, sportievelingen, recreatieve 

wandelaars en zonaanbidders. 

STAD 
GRONINGEN

Het bijzondere aan Groningen is dat de 

kroegen en clubs geen sluitingstijden 

kennen. Zo is er altijd wel een plek waar 

je door kunt feesten tot de zon weer op 

komt. Groningers zijn overigens ook niet 

vies van een lekker vette midnight snack. 

Toe aan iets anders dan een traditionele 

frikandel? Probeer dan eens de eierbal, 

een typisch Groningse snack die na 

middernacht nóg lekkerder smaakt. 

Vergeet niet om ook een Gronings biertje 

te proeven. De lokaal gebrouwen bieren 

hebben de laatste jaren een flinke opmars 

gemaakt. Een greep uit de Groninger 

stadsbrouwerijen: Baxbier, Brouwerij 

Martinus en Rockin´ Ludina. 

ETEN

Echte foodies kunnen hun geluk niet op 

in Groningen. Het aanbod restaurants 

Groningen is meervoudig landskampioen 

als het om winkelen gaat. Zo werd de 

Zwanestraat – Kromme Elleboog in 2016 

door het grote publiek verkozen tot Leuk-

ste Winkelstraat van Nederland. Twee 

jaar eerder ging de Folkingestraat er met 

de felbegeerde titel vandoor. Omdat er in 

Groningen bijna wekelijks nieuwe winkels 

bij komen, is de kans groot dat er na jouw 

laatste bezoek aan de stad weer veel 

nieuws te ontdekken valt op shopgebied.

UITGAAN

Als er iets is dat in Groningen goed kan, 

dan is het wel uitgaan. Groningers hou-

den van gezelligheid, en dus zijn er veel 

cafés te vinden. De Ellebogenbuurt is een 

populaire plek om gezellig te borrelen. 

Het wilde Groninger nachtleven speelt 

zich met name af rondom de Grote Markt. 

MARTINITOREN

Tijdens een bezoek aan de binnenstad 

van Groningen is de Martinitoren niet 

te missen. Al eeuwenlang kijkt D´ Olle 

Grieze uit over de Grote Markt aan zijn 

voeten en de Groninger Ommelanden 

aan de horizon. De Martinitoren is te 

beklimmen door fanatieke bezoekers. 

Eenmaal boven aan gekomen, kun je ge-

nieten van een prachtig uitzicht. De toren 

heeft in al die jaren heel wat gebeur-

tenissen aan zich voorbij zien trekken, 

maar de verhalen van de toren zelf zijn 

minstens zo kleurrijk. 

DIEPENRING

Waar de grachten, of op zijn Gronings 

‘diepen’, in de Hanzetijd het transport 

ter water mogelijk maakten, zorgen ze 

tegenwoordig voor veel recreatie. Een 

blik vanaf een kano, waterfiets of sloep 

op het water levert prachtige en bovenal 

verrassende stadsgezichten op. Onder 

een aantal bruggen hebben diverse 

kunstenaars hun stempel achtergelaten. 

Vanaf het water zie je bovendien de 

middeleeuwse patriciërs huizen, torens 

en pakhuizen van een andere kant. Maar 

ook vanaf de kade vormt het water een 

prachtig decor. Een van de mooiste plek-

ken van de binnenstad zijn de kades van 

de Hoge- en Lage der A, waar het hele 

jaar diverse festivals gehouden worden.

HOFJES

Vroeger werden hofjes gebouwd om zie-

ken, armen en reizigers op te vangen en 
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Zoveel lekkers in Drenthe..  

Genieten met hoofdletter ‘G’! Ontdek verfijnde ingrediënten  

en typische streekgerechten. Van de biologische boer tot  

bourgondisch restaurant. Als Foodie kunt u hier zeker terecht!
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Telefoon 0521 387 212
Email info@villa-nova.nl

www.villa-nova.nl

Dorpsstraat 38
Zorgvlied

Ontbijt

Lunch

Ko�e / Thee

Diner

Borrelen

Schitterende uitvalsbasis in het Drents Friese Wold!

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

Word enthousiast onthaald, neem plaats op middeleeuwse tronen 

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

de fijnste grillgerechten. Een bijzondere inrichting, 

open keuken en een ongedwongen sfeer kenmerken dit grandioze 

familierestaurant. Gerechten verhalen van middeleeuwse mythes 

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

middeleeuwse Ribhouse als een baken van gastvrijheid. 

ONGEDWONGEN
De jonkvrouwen en vogelvrijen ontvangen jullie gastvrij 

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

De braadmeesters zorgen voor smakelijke gerechten in 

middeleeuwse porties. Mals biefstuk, verrassende spiesen, 

maar ook gegrilde zalmmoot of een vegetarische tortilla.

Ook voor kinderen is het Robin Hood Ribhouse een 

belevenis op zich.

Robin Hood Ribhouse

Samen gezellig genieten

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

Robin Hood Ribhouse • Gasselterstraat 7, Drouwen (naast attractiepark Drouwenerzand) • Tel. (0599) 56 48 25 • www.robinhoodribhouse.nl
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Het klooster werd in 1602 opgeheven. 

Het hoofdgebouw werd in gebruik geno-

men als vergaderplaats voor onder meer 

het College van Gedeputeerden. Pas in 

de 17e eeuw ontstond er een echt dorp 

binnen de singels. Laat in de 18e eeuw 

werd er buiten de singels gebouwd. 

Huize Overcingel (over de singel) is een 

mooi voorbeeld hiervan. Hoewel er teke-

nen en vondsten zijn van leven van Ne-

anderthalers tussen 80.000 en 55.000 

jaar geleden, hanteert Assen het jaar 

1259 met de vestiging van het klooster 

Maria in Campis als geboortejaar.

Assen is een stad. Koning Lodewijk Na-

poleon verleende op 13 maart 1809 in 

het Ontvangershuis aan de Brink in As-

sen stadsrechten aan het dorp Assen. De 

plaats telde toen slechts 150 huizen en 

minder dan 700 inwoners. Lodewijk Na-

poleon gebruikte de stadsrechten om be-

langrijke steden onder controle te krijgen 

of houden. De koning benoemde de le-

den van het stadsbestuur. In Assen waren 

dat familieleden en vertrouwelingen van 

landdrost Petrus Hofstede. Assen zou zijn 

benoeming gebruiken om zich de hoofd-

stád van Drenthe te kunnen noemen. 

TT Assen
De TT (Tourist Trophy) Assen is een 

jaarlijkse motorrace op het Circuit van 

Drenthe bij Assen, in de Nederlandse 

ASSEN

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

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

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

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

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

Vaart NZ Assen

provincie Drenthe. Vanaf 2016 wordt 

de TT Assen verreden op de zondag in 

plaats van op zaterdag.

Alle Grand-Prixklassen komen hier aan 

bod. Door de inkrimping van het aantal 

klassen zijn dit thans Moto3, Moto2 en 

MotoGP. Voorafgaand aan de Dutch TT 

zijn er enkele trainingsdagen en kwalifi-

catieraces voor goede startposities. In de 

week voor de racedag is er in Assen de 

zogenoemde SPEEDWEEK, waarin ver-

schillende aspecten van de motorsport te 

zien zijn. Verder is er een kermis en het 

(nu nog) drie dagen durende TT Festival, 

met onder meer de beroemde TT Nacht 

te bezoeken.

De TT meemaken is meer dan een mo-

torrace bezoeken: de TT beleef je. Sinds 

1925 wordt in Assen op het hoogste 

niveau gereden: alle kampioenen reden 

en wonnen in de Kathedraal van de mo-

torsport. De TT is al decennia lang het 

grootste ééndaagse sportevenement van 

Nederland met meer dan 100.000 be-

zoekers. De TT is sfeer proeven, je verga-

pen aan mooie motoren en genieten van 

de glitter en glamour op en rond de baan.

Het Asserbos
Aan de rand van het centrum van Assen 

ligt het Asserbos. Het is een van de oudste 

bossen van ons land en beslaat een op-

pervlak van ruim 100 hectare. Ongeveer 

10 hectare hiervan is altijd bos geweest. 

Dit is een van de laatste restanten van het 

eiken-hulstbos waar ooit een groot deel 

van Drenthe mee was bedekt.

Het Asserbos is een gemengd loofbos, 

met een openluchttheater en een herten-

kamp dat dateert uit 1842. Het beheer 

van het Asserbos is gestoeld op verschil-

lende functies zoals natuur, cultuurhisto-

rie, educatie en als laatste houtproductie.

Bartje
Het boek Bartje, geschreven door Anne 

de Vries (in 1904 in Kloosterveen bij 

Assen geboren) verscheen in 1935. Het 

boek is geen autobiografie, maar geeft 

wel een beeld van het Drentse platteland 

tijdens de kindertijd van de schrijver.

Bartje is een kind uit een groot gezin 

dat op het platteland woont. Het boek 

beschrijft het leven van de volwassenen 

gezien door de ogen van een kind. Het 

is een leven van hard werken in armoe-

de. Het meest bekende fragment uit 

het boek Bartje is het moment waarop 

Bartje niet wil bidden voor bruine bonen 

die hij niet lekker vindt omdat z’n moe-

der hem iets anders heeft beloofd.

In 1954 werd ter ere van de vijftigste 

verjaardag van Anne de Vries het beeldje 

van Bartje onthuld aan de Oostersingel.

Het originele kalkstenen beeld staat in 

de hal van het Stadhuis aan de Noor-

dersingel. Op de plek aan de Oostersin-

gel staat nu een bronzen exemplaar.

In de jaren zeventig is het boek Bartje 

verfilmd en door de NCRV uitgezonden 

in een televisieserie.

Bartjes verjaardag wordt begin septem-

ber door de jeugd van Assen gevierd. 

www.ditisassen.nl • www.drenthe.nl
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De Drentsche Schans Bieren zijn 

gebrouwen van graan afkomstig 

van Akkerbouwbedrijf Ten Hool te 

Den Hool, deskundig geteeld op 

Drentse zandgronden, traceerbaar 

op de akker. Sinds 2005 wordt er een 

viertal bieren gebrouwen. 

Voor heerlijke Drentse streekproducten  

op gebied van brood, gebak en  

chocolade verwijzen wij u door naar  

onze lokale bakkerij Van Vilsteren  

in Diever.  

Hier kunt u terecht voor ovenheerlijke 

lekkernijen. Tevens kunt u hier  

genieten van een heerlijk bakje koffie/

thee met iets lekkers erbij. 

Hier melken wij ongeveer 160  

koeien. Onze koeien lopen  

’s zomers zo gauw het kan dag en 

nacht buiten. Wij hebben het  

geluk dat al het land om onze  

boerderij ligt en wij willen de koeien  

zo veel mogelijk buiten laten weiden. 

Wij zijn een melktap begonnen  

omdat wij iedereen willen laten  

proeven hoe lekker verse melk is.  

24/7 geopend. 

 

Zin in een heerlijk visje, gerookt,  

gebakken of vers van het mes?  

Dan ben jij bij Vis en Zo aan het  

goede adres. 

Kaasboerderij De Zeven Koeien in Dolder-

sum. Ter plekke wordt de melk verwerkt 

van de maximaal zeven koeien die de 

boerderij telt. Van de melk wordt op am-

bachtelijke wijze rauwmelkse kaas, yog-

hurt en kwark gemaakt. De zuivelproduc-

ten, en ook vlees van eigen veestapel, zijn 

te koop in het eigen boerderijwinkeltje.

U bent van harte welkom op Hoeve 
de Werkhorst in Vledder, waar we u 
veel te bieden hebben. Allereerst is onze hoeve bijzonder mooi gelegen aan 
de rand van bos en heidevelden van 
Nationaal Park het Drents-Friese wold. In de winkel kan je heerlijke zuivel, ijs, roomboter en meer kopen.

 Ook een terrasje pakken behoort tot de mogelijkheden.

Ongeveer twee jaar is ijssalon Smaak 

zich gaan specialiseren in het maken 

van ambachtelijk schepijs. Sindsdien 

zijn verse melk en vers fruit uit de buurt 

de vaste basis van ons ijs. Ook melkvrij,  

glutenvrij en suikervrij ijs maken we 

zelf. In de vitrine kunt u diverse soorten 

ijs vinden en regelmatig wordt er  

gewisseld met de smaken. 

Lekker, en zeker een reden om en 

 ijsje te gaan eten in Diever.

DRENTSCHE SCHANS BIEREN 

BAKKERIJ VAN VILSTEREN

VERSE MELKTAP IN WITTELTE

VIS EN ZO IN DIEVER

DE ZEVEN KOEIEN

HOEVE DE WERKHORST

YSSALON SMAAK

Heerlijk dineren. Hotel Villa Nova is gelegen in het Drentse 

dorpje Zorgvlied op een prachtige locatie aan de rand van 

het Drents Friese Wold. Zorgvlied ligt tevens op de grens met 

provincie Friesland en het dorp heeft zijn naam te danken aan 

de in 1930 gesloopte “Villa Zorgvlied”.

HOTEL RESTAURANT VILLA NOVA
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Ontdek Drenthe met deze 3 uitdagende MTB-routes

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

maak snelheid in de bossen en trotseer menig heideheuvel. Je hoofd leegmaken 

tijdens een mooie mountainbiketocht in de ruige natuur. Mét modderspetters 

op je gezicht en adrenaline in je lijf. Al zin om je fiets te pakken? We hebben drie  

uitdagende routes voor je uitgeicht.

1.

2.

3.

Drentse Hondsrug

Gieten – Gasselte (29,5 km)

Deze uitdagende MTB-route neemt je mee over de Drentse Hondsrug, bij liefhebbers bekend van de Geopark 

Hondsrug Classic en internationale cyclocrosswedstrijden.

De route gaat zoveel mogelijk over onverharde paden en is zeer afwisselend. Hij voert je door bossen, weilan-

den en heidevelden, en verlaat daarbij nooit het natuurgebied voor een oversteek. Je crosst over zowel brede 

zandpaden als  bochtige singletracks en komt veel korte klimmetjes tegen. Voor de spannendste hellingen 

hebben de bedenkers creatief gebruik gemaakt van de steile oevers van voormalige zandafgravingen. Eenmaal 

boven word je beloond met een mooi uitzicht over het blauwe water van Zandwinplas ’t Gasselterveld.

Drents-Friese Wold
Appelscha (16 km)

Deze route voert je door een van de grootste natuurgebieden van Nederland: het Drents-Friese Wold, met meer 

dan 6000 hectare aan bossen, heidevelden, vennetjes en zandverstuivingen. Bijzonder is het Aekingerzand, 

waar je langs kuddes schapen en koeien crosst. Het is een afwisselende route, ondanks het relatief vlakke 

landschap. Korte technische stukken met pittige klimmetjes, en voortdurend afwisseling tussen brede paden 

en singletracks maken deze route leuk en toch geschikt voor beginners.

Drents-Friese Wold

Diever – Hoogersmilde (23 km)

Als je op zoek bent naar een echte uitdaging met meer hoogteverschillen, dan is deze route wat voor jou. De 

bedenkers hebben slim gebruik gemaakt van het landschap om een route te maken met veel steile klimmetjes, 

pittige afdalingen, lange technische stukken en zo veel mogelijk singletracks. De route is behoorlijk zwaar. Hoe-

wel ook beginners hier hun hart kunnen ophalen, moeten ze misschien een paar keer afstappen om vooruit te 

komen op de hellingen.

Echte diehards tenslotte, kunnen de route combineren met de route Appelscha (16 km). Verbindingsroutes 

staan aangegeven met het zwarte MTB-teken.

Kijk voor meer informatie over deze en andere MTB-routes op 

www.drenthe.nl/MTBroutes

De route heeft drie startlocaties in Gieten, Drouwen en Gasselte en is gemarkeerd met het rode MTB-teken.

Volg voor deze route de blauwe MTB-tekens vanaf drie startlocaties in Appelscha en Wateren.

De route staat aangegeven met het groene MTB-teken, en er zijn drie startlocaties in Diever en Hoogersmilde.
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