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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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365 DAGEN GEOPEND!

BOEK NU JE VERBLIJF IN HET PLOPSA HOTEL 
AAN DE BELGISCHE KUST MET 5% KORTING 

DANKZIJ DE ACTIECODE ‘8027’ VIA 
WWW.PLOPSAHOTEL.COM

Actiecode actief tot en met 15 juli 2023.  
Voorwaarden: www.plopsa.nl/voorwaarden

HHOOTTEELL
KOOP NU JE TICKET ≥1M VOOR PLOPSA INDOOR COEVORDEN, 

PLOPSALAND DE PANNE, PLOPSAQUA DE PANNE, 
PLOPSA INDOOR HASSELT, PLOPSA STATION ANTWERP, 

PLOPSAQUA LANDEN-HANNUIT EN PLOPSA COO
MET €5 KORTING OP DE REGULIERE KASSAPRIJS DANKZIJ 

DE ACTIECODE ‘8027’ VIA WWW.PLOPSA.NL
Actiecode actief tot en met 15 juli 2023.  

Voorwaarden: www.plopsa.nl/voorwaarden

€25 KORTING
TOT

5% KORTING

365 DAGEN GEOPEND!

VOORDELIG

NAAR DE  -PARKEN!
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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 de Bosbergtoren 
in Appelscha op een afstand van 
10 kilometer van ons park ligt?

Trek je stevige wandelschoenen maar aan, 
want begin je eenmaal met een route in Drenthe, 

dan wil je de hele provincie ontdekken. 
Stap rustig op de fiets of ga de uitdaging aan en 
cross met je mountainbike door de omgeving!

Check onze site www.landal.nl/parken/hunerwold-state voor meer info over ons park.

Wist u dat er van de 54 
in Nederland aanwezige hunebedden 

er 52 in Drenthe staan?

Dit Landal Greenpark 
heeft sinds 2014 het 

Gouden Greenkey certificaat. 

Wist u dat wij diverse gourmet arrangementen  

aanbieden? Informeer naar de  

mogelijkheden bij de rece
ptie!

Breng een bezoek aan Kamp Westerbork, 
interessant voor jong en oud. 

Fietsverhuur is mogelijk op ons park! 
Wij hebben gewone fietsen, 

e-bikes, kinderfietsen, mountainbikes, 

een tandem, skelters en e-choppers. 

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. 
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Tip van Helga
Tip voor de kids: Bewandel het Blotevoetenpad. Schoenen en sokken uit, en lopen maar! De afstand  

van het pad is 2 km en honden zijn hier niet toegestaan. En wist jij dat er kabouters in het bos wonen? 

Als je het kabouterpad bewandeld kom je daar vanzelf achter! Met een beetje geluk kom jij misschien  

wel een echte kabouter tegen. Op het Kabouterpad zijn honden toegestaan. 

Tip van Elyne
Plankenpad Dwingelderveld: Het Nationale park Dwingelderveld is een natuurgebied in de provin-

cie Drenthe. In dit gebied is een wandelroute genaamd het Plankenpad van 5,5 km. In de route wandelt 

u door de Drentse bossen, langs heidevelden en open landschappen. Na een stukje wandelen start hier 

het Plankenpad, het ene stuk over het water, het andere stuk dwars door de bossen. Deze 5,5 kilometer 

lange wandeling door Nationaal Park Dwingelderveld is zonder twijfel één van de mooiste wandelroutes 

in Drenthe. Vanwege de vele zandpaden en het smalle Plankenpad is de Boswandeling niet geschikt voor 

rolstoelen en/of kinderwagens.

Tip van Yannick
Museumdorp Orvelte: In Orvelte is de geschiedenis van 100 jaar geleden nog voelbaar.  

Er zijn bijzondere themadagen, speciale markten en theatervoorstellingen. Voor de kinderen is dit dagje 

in Orvelte helemaal compleet met een avontuurlijke speelroute over ‘Het houten pad van Theodoor’,  

eten in een van de restaurants of een bezoek aan Zoo Bizar. Hier komt u bijzondere dieren tegen zoals 

een vleerhond, baardegaam, fuleco (gordeldier) of een rozenkever.

Orchideeënhoeve in Luttelgeest: Bewonder vlinders in de vlindertuin, ontdek prachtige orchideeën 

en speel in de overdekte speeltuin! De Orchideeën Hoeve is een junglepark met tropische dieren.  

Het junglepark richt zich op de combinatie van flora en fauna, dieren leven vrij in het park. Ga op ontdekkingstocht over 

junglepaden, loopbruggen en rotspartijen en maak kennis met roetsjende aapjes, vlinders en nog veel meer dieren!

Tip van Julia
Maak een mooie wandeling op  

het Aekingerzand: 

Het Aekingerzand wordt 

ook wel de ‘Kale Duinen’ 

genoemd. Het unieke 

natuurgebied vindt u in 

Nationaal Park Drents- 

Friese Wold. Op deze 

uitgestrekte zandvlakte heeft de wind vrij spel om 

het zand te laten stuiven. Met behulp van de grazers 

wordt het Aekingerzand vrij van gras en bomen gehou-

den. Dit gebied is ideaal voor een heerlijke wandeling 

of geniet van het mooie uitzicht vanaf de uitkijktoren. 

Tip van Ingrid
Jongens van Outdoor in  

Appelscha:  

Bij De Jongens van Outdoor kun je 

kiezen uit vele leuke activiteiten. Zo kun 

je gaan klimmen in het klimbos vol uit-

dagende hindernissen en tokkelbanen.  

Of huur een kano en vaar door voor-

malig turfgebied Ravenswoud. Het is ook mogelijk 

om een spel te doen, zoals ‘Wie is de Mol?’. Of ontdek 

natuurgebied het Drents-Friese Wold op de moun-

tainbike. De opties zijn eindeloos! Heb je meerdere 

activiteiten gezien die je aanspreken? Combineer  

deze dan met elkaar en met het eten & drinken!

Tips ons team!van

8
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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-



fun
Duik in een ludieke wereld en ga samen naar de leukste activiteiten. 

Prikkel je voeten op een blotevoetenpad, beleef prinsheerlijke 

avonturen in een kasteel of krijg een adrenalinekick in een 

snelle achtbaan. Er is genoeg te doen.  Wat je ook kiest, het zorgt 

geheid voor onvergetelijke belevenissen en mooie herinneringen.

fun

tipSS!

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

#fun

Paardrijden 
 bij Les Chevaux

Kijk op onze website voor 
de mogelijkheden

www.leschevaux.nl

Kom paardrijden op de hondsrug!

Les Chevaux 

Voorbosweg 10, 9528 TA Buinen

T. 0599 212957

info@leschevaux.nl

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.

1312
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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!

botsaut
o’

s

een greep uit

€ 15 5 0 pp
ONLINE PRIJS

onze attracties

lieve vriendjes en 
    vriendinnetjes! 

                               ik zie jullie graag 

                                   in het park

zw

eefmolen

oldtimers

rodelbaan

eendjesmolen

theater

all-inclusive

Een hele dag spelen, eten én drinken voor één vast 

bedrag! Bij Attractiepark De Waarbeek in Hengelo kom 

je niet voor dure verrassingen te staan. Voor onze vaste 

lage all-inclusive prijs kun je niet alleen genieten van alle 

attracties en speeltoestellen, maar ook onbeperkt smikkelen 

van vers fruit, belegde broodjes, friet, snacks, sauzen,  

soep van de dag, koffie, thee, limonade en waterijs. 

Simpelweg voordelig genieten van een compleet  

dagje uit inclusief spelen, eten en drinken.

tickets & meer info
kijk op: waarbeek.nl

All-inclusive genieten 
bij de waarbeek!

HHaauunntteedd  HHoouussee
    HHuuyyzzee  PPeellllee
Haunted House
  Huyze Pelle

AAcchhttbbaaaann
    RRUUPPSSJJEE   MMAAEE
achtbaan
  Rupsje mae

    nieuwe

attracties 2 

TWEKKELERWEG 327 IN HENGELO 

waarbeek.nl
INFO@WAARBEEK.NL instagram.com/waarbeekfacebook.com/dewaarbeek

de
 W
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De WaarbeekHengelo
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1.

2. 4.

5.

3. HIJKERVELD

Het Hijkerveld is een prachtig stukje  

natuurgebied midden in Drenthe  

tussen Hooghalen en Smilde en  

wordt beheerd door het Drents Land-

schap. Een schitterend heideveld met 

mooie vennen, vogelkijkhut een vogel-

kijkwand en een informatie centrum 

met schaapskooi. Hier en daar grazen 

Schotse hoog landers. Zij doen al  

grazend nuttig werk voor de natuur op 

het Hijkerveld. Want het is een misver-

stand te denken dat je op een heideveld 

de natuur gewoon haar gang kan laten 

gaan. Zonder beheer zou de heide 

langzaam in bos veranderen.

 BOSWACHTERIJ GEES/ 
 GEESERSTROOM

Boswachterij Gees is een gemengd 

bosgebied met veel vennetjes en een 

aantal heidegebieden, waarvan De 

Hooge Stoep de grootste is. De natte 

graslanden rondom de Geeserstroom 

worden begraasd door tientallen Schotse 

Hooglanders die regelmatig het meer in 

het beekdal oversteken of er verkoeling 

in zoeken. Een bijzonder gezicht!  

Tip: Boek ook eens een jeepsafari bij 

Avontuurlijk Gees en geniet van de diver-

siteit aan flora en fauna in dit gebied.

 SCHARREVELD

Het uitgestrekte heidegebied Scharre-

veld leent zich goed voor een verkenning 

per fiets, bijvoorbeeld vanuit Westerbork 

of Beilen. Het terrein wordt begraasd 

met runderen en Schoonebeker heide-

schapen. Vanaf de uitkijkheuvel heb je 

een mooi uitzicht over een groot deel 

van het Scharreveld.

Kijk voor nog meer mooie tips op 

www.drenthe.nl

 ORVELTERZAND

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 tegenstel ling tot heide schapen 

de bomen meestal ongemoeid. Het 

parkachtig karakter, gekenmerkt door 

verspreid staande bomen, blijft  

hierdoor behouden.

 GASTERSE DUINEN

De Gasterse Duinen is één van de mooi-

ste heide en stuifzandgebieden van 

Drenthe. De heide wordt het hele jaar 

begraasd door een kudde Schoone-

beker heideschapen en een aantal 

Schotse hooglanders, om de begroeiing 

kort te houden. Dat de mensheid hier al 

meer dan vijfduizend jaar haar sporen 

na laat, is te zien aan de eeuwenoude 

karrensporen, de grafheuvels en hune-

bed D10. Rond augustus, september, 

wanneer de heide in bloei staat, is het 

veld op zijn mooist.

Ze zijn stoer en aandoenlijk tegelijk, met hun grote horens en weelderige, roodbruine haardos.  

Schotse Hooglanders komen op veel plekken in Drenthe voor, maar waar loop je de meeste kans deze 

grote grazers in het wild tegen te komen? Bekijk hieronder onze 5 tips!

5 x Hooglanders spotten

Hooglanders zijn imposante verschijningen. Niet voor  

niets staan er bij het binnentreden van gebieden met  

grote grazers waarschuwingsborden. Houd je daarom altijd 

aan de volgende regels als je grote grazers tegenkomt 

tijdens je wandeling:

• Bewaar voldoende afstand, min 25 meter.

• Raak de dieren niet aan.

• Ga niet schreeuwen of dreigende bewegingen maken.

• Blijf op de paden.

• Voer de dieren niet.
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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
Het meest toonaangevende zeehondenziekenhuis van Europa

ZEEHONDENCENTRUM PIETERBUREN

Online tickets vanaf €7,50

Tijdens je bezoek kijk je mee met de dagelijkse verzorging van de zeehonden en leer je ons team kennen. 

Een toegewijd team van dierenartsen, zeehondenverzorgers, strandingscoördinatoren en vrijwilligers 

vanuit de hele wereld. 

Hoofdstraat 94a 9968 AG Pieterburen • +31 (0) 595-526 526

365 dagen per jaar geopend van 10:00 – 17:00 • www.zeehondencentrum.nl

Scan de code

De zeehond is de graadmeter voor een gezonde Waddenzee. Maar wat betekent dit eigenlijk? We staan 

te popelen om je alles te vertellen over ons werk. En om het je van dichtbij te laten zien middels allerlei 

activiteiten. Binnen én buiten het ziekenhuis.

Kom langs en kijk, leer en doe met ons mee

Healthy Seal, Healthy Sea
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#CultureCulture

Aan kunst en cultuur geen gebrek in 

Drenthe. Ontdek de historie of  

bewonder heden daagse kunstenaars 

in de vele musea. Ontdek onbekende, 

mooie plekjes met een gids of proef 

streek producten op een boerderij. #Culture

Het MuzeeAquarium in Delfzijl vertelt het verhaal van meer dan 5000 
jaar leven aan de kust. ‘Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen’…

In deze wijsheid ligt de oorsprong van het 

MuzeeAquarium. Delfzijlster zeelieden na-

men vroeger van hun tochten over de we-

reldzeeën graag souvenirs mee. Samen 

met de verzamelde bijzonderheden uit 

de eigen omgeving ontstond zo een span-

nend museum. De collectie is even groot 

als divers: schelpen en stenen, archeo-

logie, stadsgeschiedenis van Delfzijl en 

de ontwikkeling van de scheepvaart. Het 

grootste object is het hunebed dat vlakbij 

Delfzijl is gevonden, het meest noordelij-

ke hunebed van ons land. Onderdeel van 

het museum is een Duitse munitiebun-

ker uit de Tweede Wereldoorlog, die nu 

onderdak biedt aan een zeeaquarium met 

veel soorten vissen en schaaldieren uit de 

Wadden- en Noordzee. 

Het MuzeeAquarium ligt vlak naast de 

zeedijk en op loopafstand van het cen-

trum van Delfzijl, het Eemshotel, de cam-

perplaats en het station. In hetzelfde pand 

bevindt zich ook de VVV. Er is ruime gratis 

parkeergelegenheid. Het MuzeeAquarium 

is geschikt voor alle leeftijden, is dagelijks 

geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur en 

is goed toegankelijk voor rolstoelen. 
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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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Zeedieren hebben 

er de buik van vol

Het overmatig gebruik van plastic heeft 

grote gevolgen voor mens en dier. In de 

indrukwekkende expositie ‘Plasticsoep’ 

besteedt Miramar Zeemuseum aan-

dacht aan de wereldwijde vervuiling 

van zeeën en oceanen. De expositie 

is kindvriendelijk ingericht en in een 

aparte zaal zijn diverse activiteiten waar 

kinderen zelf de gevaren van afval voor 

zeedieren kunnen ervaren. In de vaste 

expositie zie je zeebiologische en cul-

tuurhistorische objecten verzameld door 

mej. Warners in meer dan 80 landen. 

Iedere reis vertrok deze ‘blauwe dame’ 

met een fascinatie voor zee met twee 

lege hutkoffers. Eenmaal thuis puilden 

deze uit met bijzondere schatten. Ook 

leuk: volg de Walvistuinroute met leuke 

vragen en weetjes over de walvis. 

www.miramar-zeemuseum.nl 

Ontdekkingsreis door 

verschillende tijdperken

Beleef de OERtijd in het OERmuseum. 

De ontdekkingsreis begint bij de laatste 

ijstijd met een levensechte mammoet. 

Via de neanderthalers en de rendierja-

gers reis je door naar de steentijd met 

z’n hunebedbouwers. Vervolgens kom 

je terecht in de bronstijd en de ijzertijd. 

Via diorama’s, filmpjes en interactieve 

spelelementen ga je beter begrijpen 

wie de mensen waren die lang geleden 

in Drenthe leefden. In de oude kelder 

is een kleine expositie ingericht over 

archeologie: wat is archeologie en wat 

doet een archeoloog. Welke moderne 

technieken worden gebruikt en hoe 

moet je archeologische vondsten inter-

preteren. In de achterkamer is een tijde-

lijke tentoonstelling over urnenvelden in 

Zuidwest-Drenthe. OERmuseum organi-

seert ook workshops, wandelingen en 

fietstochten. 

www.oermuseum.nl.

Bedonderd worden 

bij je kunstaankoop

Het werk van beroemde kunstenaars 

als Appel, Picasso, Dalí en Rodin wordt 

vaker vervalst dan je denkt. In die schim-

mige wereld van vervalsers bevinden 

zich “meesters” die absoluut vakwerk 

leveren en ook daarmee furore maken. 

Wat beweegt meestervervalsers als Han 

van Meegeren of Geert Jan Jansen om 

schilderijen te vervalsen? Dat hoor je in 

Museum Valse Kunst waar veel van deze 

vervalsingen hangen. Het museum 

heeft ook een internationale collectie 

glaskunst en een bibliotheek met schil-

derijen van bekende Drentse kunste-

naars. In 2022 zijn er exposities, o.a. van 

Wouter Berns. In het kinderatelier kun-

nen kinderen hun eigen kunstwerk ma-

ken. In de cadeauwinkel zijn glasobjec-

ten, sieraden en kunstboeken te koop. 

www.museumvalsekunst.art

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

‘Achter iedere schat schuilt een bijzonder verhaal’

#Culture

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
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Ontdek en bezoek 
de regio Hardenberg!

WWW.VISITHARDENBERG.NLWWW.VISITHARDENBERG.NLvechtdal
overijssel

Een dagje winkelen of pretpark?  Wandelen, fietsen, vissen of varen,  kort of lang op vakantie? Wat je ook  wil doen; de regio Hardenberg, gelegen  in het mooie en natuurrijke Vechtdal  en het romantische Reestdal, heeft het allemaal! 

Bezoek WWW.VISITHARDENBERG.NL voor leuke tips, wandel- en fietsroutes en evenementen.

Maak jouw 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. 

Of je nou op zoek bent naar een origine-

le speeltuin, een bioscoop, zwemstrand, 

gezellig terrasje of pretpark, regio Har-

denberg 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 

Droom je 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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HORTUS BOTANICUS HAREN
ontdek de groene parel van groningen!

WWW.BOURTANGE.NL

Bezoek, ervaar en 
verwonder

Kijk voor actuele informatie en onze evenementen op

#zininzen

Hier worden we nou "zen" van!
Blotevoetenpad Drents-Friese Wold
Bij Buitencentrum Drents-Friese Wold ligt een bijzonder pad: het blotevoetenpad. 

De naam zegt genoeg: schoenen en sokken uit, en lopen maar!

Voel met je blote voeten het zand tussen je tenen, het koele water, zacht prikkende dennennaalden  

en takjes. Een prikkelende wandeling voor je blote voeten, die meestal toch verstopt zitten in een  

paar schoenen. 

www.staatsbosbeheer.nl • Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha

Sauna Het Friese Woud 
Beleef onze warmte in de sauna.

Heerlijk naar de sauna… genieten van de rust, gastvrijheid en het weldadige gevoel wat wij u  

graag geven. Een gevoel om aan terug te denken als je weer thuis bent en direct weer terug wil  

naar de sauna. Wij hebben verschillende soorten sauna’s, zwembaden en ontspanruimtes.  

Er is altijd wel een reden te bedenken om naar de sauna te gaan.

 Kom langs… je hebt het verdiend!  Beleef het samen, of alleen.

www.saunahetfriesewoud.nl • Boijlerweg 48, 8392 NJ Boijl

De Groene Hof Kruidenwinkel en Theeschenkerij in Ansen
Om lekker te onthaasten.

De groene Hof in Ansen heeft een hele mooie kruidentuin en daardoor veel vlinders en vogeltjes,  

kom gerust eens langs , gratis toegang. Een mooie tuin om in te zitten om lekker te genieten van  

je koffie of thee met een heerlijk eigen gebakken Drentse kruiden cake. Je kan ook verschillende  

kruiden kopen en andere leuke spulletjes.

www.degroenehof.nl • Broekdijk 1a, 7964 KS Ansen

Wijngoed Havelte
Wie wordt er nou niet Zenn van een lekker hapje en een drankje!

Wilt u meer over de Nederlandse wijnbouw weten? Een rondleiding en proeverij op  

Wijngoed Havelte geven u meer inzicht in de verbouw van druiven en het produceren van wijn.  

Uiteraard proeft u onze wijnen en daar gaat een bijpassend hapje bij.

Kijk voor de rondleidingen op de website

www.wijngoedhavelte.nl • Slagdijk 1, 7971 RL Havelte
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1. COEVORDEN

Coevorden is van origine geen dorp, maar 

een stad. De stad heeft namelijk aan het 

begin van de 15e eeuw stadsrechten ge-

kregen. Toch heeft het schattige plaatsje 

veel weg van een dorp. Het is zeker een 

aanrader om Coevorden te bezoeken. De 

plaats ligt vlak tegen de Duitse grens aan. 

Coevorden kent een rijke geschiedenis en 

heeft een belangrijke rol gespeeld in ver-

schillende veldslagen en belegeringen. 

Vandaag de dag kun je de historie nog 

proeven in het oude stadscentrum. Je kunt 

heerlijk struinen door de oude straatjes. 

Een prachtig gebouw dat je kunt bezoeken 

is het theater de Hofpoort. Tegenwoordig 

is dit gebouw het gemeentehuis. Ook het 

kasteel van Coevorden moet je zeker niet 

missen. Via een loopbrug kun je vanaf het 

oude theater het kasteel bereiken. Het kas-

teel komt uit de 11ee eeuw, maar is door 

de jaren heen verbouwd. Tegenwoordig is 

het kasteel een hotel-restaurant, waar je 

een hapje kunt eten. Andere bezienswaar-

digheden die je kunt bezoeken in dit schat-

tige stadje zijn de korenmolen de Arend en 

het stedelijk museum van Coevorden.

2. EXLOO

Midden in de groene omgeving van Dren-

the ligt het dorpje Exloo. Het dorp telt slechts 

een kleine 1700 inwoners en is, ondanks 

het kleine inwoners aantal, de hoofdplaats 

van de gemeente Borger-Odoorn. Het is 

een karakteristiek esdorp, wat betekent dat 

het dorp rond de middeleeuwen gebouwd 

is aan de rand van de zandgronden. Het 

dorp heeft zijn naam te danken aan de het 

vroegere eikenbos wat hier was. De Ouds-

aksische naam voor Eikenbos is namelijk 

wel zeker een aanrader is om 

te bezoeken, is het Apple Muse-

um Nederland. Dit is een van de 

weinige plekken ter wereld waar 

je vrijwel de complete werkende 

collectie van Apple apparatuur 

kunt bewonderen.

4. MEPPEL

Hoewel Meppel eigenlijk een 

stad is, staat de plaats toch in het rijtje van 

mooiste dorpen van Drenthe. Het char-

mante stadje heeft een tal van beziens-

waardigheden, mede door de rijke ge-

schiedenis. De stad werd in de 12e eeuw al 

genoemd in de geschiedenisboeken. Mep-

pel kreeg in de 17e eeuw stadsrechten en 

groeide uit tot een belangrijke haven voor 

binnenschepen. De havens van Meppel 

spelen vandaag nog steeds een belangrij-

ke rol. Tegenwoordig zijn het een van de 

grootste havens van Noord-Nederland. In 

Meppel kun je nog van alles bewonderen 

wat je doet herinneren aan de rijke historie 

van deze plek. Het is zeker een aanrader 

om de stadshaven in het historische cen-

trum te bezoeken. Het oude centrum van 

Meppel is een heerlijke plek om doorheen 

te wandelen of neer te strijken op een van 

de terrassen. Daarnaast kun je hier ook de 

Grote kerk (of Mariakerk) bezoeken, een 

pittoresk kerkje op het kerkplein met een 

toren uit de 15e eeuw. Ook het station, uit 

1867, is zeker de moeite waard om even 

te bekijken.  

DORPEN IN DRENTHE? 
DIT ZIJN DE 10 MOOISTE!

Orvelte | foto:  Joran-quinten/ unsplash

Exloo. Vaak werden esdorpen de dupe van 

bosbranden. Dit gebeurde ook in Exloo in 

1884. Door de jaren heen is het dorpje 

weer opgebouwd. Vandaag de dag kun 

je er verschillende bezienswaardigheden 

bekijken. Bij het dorp vind je twee hune-

bedden, Hunebed D30 en Hunebed D31. 

Daarnaast zijn er een aantal oude boer-

derijen die je kunt bezoeken. Het is zeker 

een aanrader om een bezoek aan Exloo 

te combineren met een goede wandeling 

of fietstocht door het bos. Het is een mooi 

dorpje om even neer te struinen op een 

van de terrassen na een lange wandeling.

3. ORVELTE

Als je het dorp Orvelte binnenloopt, waan 

je je helemaal in de Drentse geschie-

denis. Orvelte is een monumentendorp 

waar je van alles kunt leren en zien over 

de geschiedenis van Drenthe. Het dorp 

is ontstaan in de 10e eeuw en is door de 

jaren heen uitgegroeid tot een populaire 

bezienswaardigheid in Drenthe. De plaats 

wordt gekenmerkt door oude boer-

derijen en historische weggetjes. 

Het dorp is helemaal autovrij. Aan 

de rand van Orvelte vind je ver-

schillende parkeerplaatsen waar 

je je auto kunt parkeren. Je kunt in 

Orvelte onder andere de Schaaps-

kooien en de Ijzertijdboerderij be-

zoeken. Tegen betaling kun je ook 

een bezoekje brengen aan een 

houtzagerij, smederij en de klom-

penmakerij. Het dorp is de geboor-

teplaats van de striptekenaar Jan 

Kruis. Vandaar dat je in Orvelte ook 

het Jan Kruis museum kunt be-

wonderen. Een museum dat niet 

helemaal in het rijtje past, maar 

Drenthe is een schitterende provincie in het noorden van Nederland. De provincie is erg geliefd 

onder toeristen voor een weekendje weg of een vakantie in eigen land. Er is van alles te doen 

in Drenthe. De provincie is rijk aan prachtige natuurgebieden, musea, steden en pittoreske dorpjes. 

Wij hebben de mooiste dorpjes van Drenthe voor jullie op een rijtje gezet! Deze plaatsen kennen 

allemaal een rijke historie en liggen vaak midden in het schitterende landschap van Drenthe. 

De dorpen van Drenthe zijn een goede uitvalsbasis voor een rustieke vakantie in de natuur van 

Drenthe. Je kunt heerlijk struinen in de historische centrum of genieten van een hapje of een 

drankje bij een van de gezellige horecagelegenheden in de dorpen. Ben je al enthousiast geworden? 

Bekijk hier de 10 mooiste dorpen van Drenthe!

Bron: www.dolopreizen.nl

#Culture

Coevorden - Anneke bloema/ Marketing Drenthe
Meppel | foto: Michel van der Vegt/ Pixabay

Exloo | foto: Wout van Turenhout/ Pixabay
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5. DWINGELOO

Een prachtig oud dorp in Drenthe is het 

plaatsje Dwingeloo. In 2012 werd het 

dorp uitgeroepen tot het groenste dorp 

van Europa en dat is niet voor niets. Het 

dorp wordt omringt door bossen en na-

tuur en ligt vlak bij het Dwingelderveld, 

een mooi heidegebied. Dwingeloo heeft 

een beschermd dorpsgezicht en wordt 

gekenmerkt door oude panden en histo-

rische gebouwen. Het  meest opvallende 

gebouw is de 15e eeuwse Sin-Nicolaas-

kerk aan de Brink van het dorp. Je kunt in 

het dorpje heerlijk struinen langs kleine 

winkeltjes of genieten op het terras van 

een van de horecagelegenheden. Ook is 

er een VVV-kantoor in het 

dorp waar je meer informa-

tie over de omgeving kunt 

krijgen. Daarnaast zijn er 

tal van leuke hotels en Bed 

& Breakfasts in Dwingeloo 

waar je kunt overnachten. 

Het is zeker een aanrader 

om de natuur rondom 

Dwingeloo in te trekken. In 

het Dwingelderveld vind je 

een oude Radiotelescoop 

die je kunt bezoeken. Met 

deze telescoop, uit de ja-

7. SCHOONEBEEK

In het zuiden van Drenthe, tegen de Duitse 

grens aan, ligt het dorpje Schoonebeek. 

Het dorp staat vooral bekend om het olie-

veld waarop het zich bevindt. Het is het 

een na grootste olieveld op het vasteland 

van West-Europa. Het dorp is rond de 14e 

eeuw gesticht als veenontginngingsdorp. 

In 1947 werd er aardolie op de plek van 

het dorp ontdekt, waardoor het dorp zich 

economisch steeds meer ontwikkelde. Er 

werden verschillende arbeiderswoningen 

gebouwd voor medewerkers van diverse 

oliemaatschappijen. Tot 1996 is er zo’n 

250 miljoen vaten aan olie opgepompt. 

Na 1996 werd de winning van aardolie 

onrendabel. Vandaag de dag kun je nog 

van alles bewonderen over de unieke ge-

schiedenis van dit dorp. Je vind er onder 

andere nog verschillende oliepompen be-

kijken. Ook vind je in de bossen rondom 

Schoonebeek verschillende historische 

boerderijen.

8. HAVELTE

Hacelte is een brinkdorp in het zuidwesten 

van Drenthe. Havelte wordt ook wel de Pa-

rel van Drenthe genoemd. Het dorpje ligt 

aan de Drentse Hoofdvaart. In de Tweede 

Wereldoorlog werd bij Havelte een groot, 

militair vliegveld gebouwd, genaamd Flie-

gerhorst. Dit vliegveld werd door de gealli-

eerden gebombardeerd. Vandaag de dag 

vind je op dit terrein een militair oefenter-

rein. In de zomermaanden is Havelte een 

van de populairste toeristische dorpen van 

Drenthe, omdat het midden in de natuur 

ligt. Het historische centrum van Havel-

te is erg leuk om doorheen te wandelen. 

Je kunt er onder andere een kerk en een 

korenmolen bewonderen. Maar de meest 

ren vijftig van de vorige 

eeuw, zijn twee sterrenstel-

sels ontdekt.

6. RUINEN 

Onder het natuurgebied 

Dwingelderveld ligt het 

dorpje Ruinen. Het is een 

brinkdorp met een be-

schermd dorpsgezicht. Het 

dorp is ontstaan in de 12e 

eeuw. Toen werd er op deze 

plek namelijk een benedic-

tijnenklooster gebouwd 

met een kapel. Door de 

jaren heen is de plek uit-

gegroeid tot een dorp. Het 

dorp is erg geliefd onder 

toeristen, omdat het dorp 

vlak tegen het natuurgebied 

Dwingelderveld aanligt. 

Je vindt in Ruinen daarom 

ook verschillende hore-

cagelegenheden, campings en hotels. 

In Ruinen kun je verschillende beziens-

waardigheden bewonderen. De Mariakerk 

en het standbeeld van Bram de Ram zijn 

de meest bekende. Het standbeeld staat 

symbool voor de vele schaapskuddes die 

over de velden rondom Ruinen te vinden 

zijn. Iedere ochtend worden de schapen 

door hun herders meegenomen naar de 

heides en weides rondom het dorp. In Rui-

nen vind je ook het bezoekerscentrum van 

Dwingelderveld. Hier kun je van alles te 

weten komen over het natuurgebied en de 

hoogtepunten. het is tevens ook een start-

punt voor verschillende wandelingen door 

het natuurgebied.

indrukwekkend bezienswaardigheden van 

Havelte vind je buiten het oude centrum 

op de Havelterberg. Hier staan namelijk 

hunebed D53 en hunebed D54. D53 is 

het een na grootste hunebed van Neder-

land en daarom zeker een bezoekje waard.

9. DIEVER

Een prachtig dorp aan de rand van Natio-

naal Park het Drents-Friese Wold is Diever. 

Diever is ontstaan tijdens de middeleeu-

wen. Het esdorp wordt gezien als het dorp 

van Shakespare. Sinds 1946 worden hier 

elk jaar toneelstukken van de schrijver op-

gevoerd. De voorstellingen vinden plaats 

in het Shakespearetheater, een prachtig 

openluchttheater. Naast het openluchtthe-

ater, vind je er ook andere bezienswaardig-

heden die je zeker niet wilt missen. Zowel 

binnen als buiten het dorpscentrum is er 

van alles te bewonderen. In het centrum 

vind je onder andere de Sint-Pancratius-

kerk, een Romaanse kerk die wordt gezien 

als een van de mooiste van Drenthe. Ook 

de korenmolen De Vlijt en het OERmuse-

um West-Drenthe zijn leuk om te bezoe-

ken.  Buiten het centrum vind je het histo-

rische monument, hunebed D52. Ook kun 

je in de bossen bij Diever het onderdui-

kershol vinden. Hier hebben verschillende 

verzetsmannen ondergedoken gezeten 

voor de Duitsers tijdens de Tweede We-

reldoorlog.

10. GEES

Gees is een klein dorpje vlak bij 

Coevorden. Het brinkdorp is ont-

staan tijdens de middeleeuwen. 

Het dorp ligt op een zandheu-

vel en lag dus op onvruchtbare 

grond. Vandaar dat het dorp de 

naam Gees, wat onvruchtbare 

grond betekent, heeft gekregen. 

Vandaag de dag wordt Gees gekenmerkt 

door oude boerderijen en laantjes. Een be-

langrijke highlight in het dorpje Gees is de 

beeldentuin van Gees. De tuin is net bui-

ten het dorp te vinden. In de beeldentuin 

worden regelmatig verschillende exposi-

ties en tentoonstellingen gegeven. Ook 

de Steen van Gees, een enorme zwerfkei, 

is een bezoekje waard. Het is een van de 

grootste zwerfkeien in Nederland. In en 

rondom het dorp Gees kun je terecht bij 

verschillende horecagelegenheden voor 

een hapje of een drankje. Ook is er een 

VVV-kantoor in het dorp waar je allerlei 

informatie kunt krijgen over de omgeving 

van Gees. Het dorp is een mooie uitvalsba-

sis voor een wandel- of fietstochten.

Dwingeloo | foto: Marketing Drenthe

Ruinen 

foto: Marketing Drenthe

foto: Marketing Drenthe

foto: Marketing Drenthe

Havelte | foto: Michel van der Vegt/ Pixabay

Diever | foto: henri santing/ Marketing Drenthe
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Telefoon  0521 387 212
Email  info@villa-nova.nl

www.villa-nova.nl

Dorpsstraat 38
Zorgvlied

WELKOM

Ontbijt
Lunch

Koffie / Thee

Diner
Borrelen

Op slechts 1 km van Landal 
Hunerwold State vindt u ons 
sfeervolle Hotel-Restaurant 
Villa Nova. Kom genieten van:

High Tea

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

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!

 

#foodfood
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VIVA LA FRIDA! 
T/M 18 APRIL
Twee van ‘s werelds belangrijkste collec-

ties van de wereldberoemde Mexicaanse 

kunstenaar Frida Kahlo komen voor het 

eerst bij elkaar in de tentoonstelling Viva 

la Frida! - Life and art of Frida Kahlo, die 

verlengd is tot en met 18 april. De ver-

maarde schilderijen en tekeningen uit 

het Museo Dolores Olmedo worden ge-

toond naast een buitengewone collectie 

van haar persoonlijke bezittingen als kle-

ding, beschilderde korsetten en sieraden 

van Museo Frida Kahlo. Door deze twee 

collecties samen te voegen heeft het 

Drents Museum de unieke kans om het 

complete Frida-verhaal te vertellen.

GROTE ARCHEOLOGIETENTOON-
STELLING OVER ARMENIË
VANAF 11 MEI
Van 11 mei t/m 30 oktober 2022 pre-

senteert het Drents Museum het verhaal 

van de rijke cultuur van Armenië in de 

grote internationale archeologietentoon-

stelling In de ban van de Ararat – Schatten 

uit het oude Armenië. Gouden en zilveren 

sieraden, wapens, aardewerken pot-

ten en bronzen beeldjes van dieren en 

krijgers geven een beeld van de indruk-

wekkende archeologische rijkdom van 

Armenië, van de vroegste tijden tot de 

komst van het christendom. Een groot 

deel van deze kostbare voorwerpen is nu 

voor het eerst in Nederland te zien. Bo-

vendien komt een uniek reliek van de Ark 

van Noach naar Assen.

Kijk voor meer informatie en tickets op: 

drentsmuseum.nl

Drents Museum
Breathwork ook wel ademwerk genoemd, is anders dan mindfulness, 

meditatie en yoga. Het is een holistische methode waarin je adem 

gebruikt om fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel te groeien. Je 

kunt deze methode gebruiken voor persoonlijke groei, traumaheling, 

stressrelease en gezondheidsbevordering. Bezoek de website onder 

aan deze pagina. 

Mindfulness is een methode die veel gebruik maakt van meditatie. Het 

doel van mindfulness is met milde aandacht zijn bij jezelf, je lichaam, 

je gedachten en de emoties die je ervaart. Het resultaat is vaak meer 

ontspanning en minder geleid worden door je emoties en gedachten. 

Zoek de 8-weekse training bij jou in de buurt. 

Meditatie is een methode waarmee de geest tot rust kan komen. Het is 

gymnastiek voor je hersenen. Je kunt in een andere staat van bewust-

zijn komen. Je observeert je gedachtes, waardoor je minder hoeft te lij-

den onder negatieve gedachtes en de emoties die daaruit voortkomen. 

Bekende meditatieapps: Headspace en Calm 

Yoga is een holistische levensstijl die lichaam en geest verbindt. Er zijn 

verschillende vormen van yoga. Voor ieder wat wils. Het bekendste on-

derdeel van yoga zijn de fysieke oefeningen die voor meer rust, lenig-

heid, stabiliteit en ontspanning zorgen. 

Wil je vandaag vanuit je huis al onthaasten en meer Zen in je leven? 

Vraag dan de EHBS-Toolkit aan met korting: Je ontvangt 5 video’s met 

oefeningen van 1 minuut voor direct minder stress, overprikkeling of 

angst. Ga naar https://www.c-coaching.nl/product/ehbs-toolkit-actie/ 

Cynta van den Broek is trainer en -coach bij C-Coaching.nl. Ze is gespeciali-

seerd in Breathwork en stressmanagement, voor persoonlijke ontwikkeling 

en gezondheidsbevordering

Zin in Zen

#zininzen

Breathwork, mindfulness, meditatie en yoga zijn steeds meer algemeen bekend. Hoewel deze  
methodes door veel mensen een decennia geleden nog als zweverig, vaag en onbekend is  
onbemind gezien werden, winnen ze met jaar en maand aan populariteit. Steeds meer mensen 
ervaren de grote positieve impact die deze methodes op hun dagelijks leven hebben.  
Zeker Breathwork heeft de afgelopen twee jaar aan bekendheid en populariteit gewonnen.  
Zin in Zen? Hier meer over deze methodes en waarom je er toch echt kennis mee wilt maken,  
als je niet al fan bent. Mijn advies ga het gewoon eens een keer proberen. 

Pannenkoeken
restaurant De Strohoed

Pannenkoeken en meer 

Kom genieten van ambachtelijke pan-

nenkoeken bij De Strohoed in Elp. Onze 

keuken kan voor vrijwel elk speciaal dieet 

pannenkoeken bereiden, zodat iedereen 

aan tafel kan genieten van dit heerlijke 

oud-Hollandse gerecht. Naast pannen-

koeken kunt u ook kiezen voor één van 

onze plategerechten. 

Voor de kids hebben we een speelhoekje 

in het restaurant en buiten kunnen ze 

zich vermaken in de speeltuin. Ook wordt 

er een speciaal kindermenu aangeboden 

met een leuke ijsbeker als cadeau.

Reserveren in vakanties en de 
weekenden is gewenst

Schoonloërweg 19, Elp 

T. 0593-346467

www.destrohoed.nl
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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 

VEELZIJDIG DRENTHE je klaar. Fiets één van de talloze thema-

routes. 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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