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D R E N T H E

Hondsrug 

Oerlandschap 
waar van alles te doen 
en te beleven is

Urtümliche Landschaft, in der man 
viel erleben und entdecken kann

Primal landscape with lots to see and do

De Hondsrug Evenementenkalender 2019
MAART
9 EN 10 MAART 
OPEN ATELIERDAGEN GEMEENTE COEVORDEN

15 T/M 17 MAART 
RONDE VAN DRENTHE, WIELERCONCOURS  
DOOR VERSCHILLENDE DORPEN 

30 MAART 
BACK TO THE MUSIC KLAZIENAVEEN

30 MAART 
MEGA PIRATEN FESTIJN IN BORGER

APRIL
6 APRIL 
SPIRIT OF NATURE WANDELING  
BOOMKROONPAD DROUWEN

7 APRIL 
4 MIJL VAN EMMEN EMMEN CENTRUM EN OMGEVING

10 APRIL 
KLEINTJE ZUIDLAARDERMARKT, PAARDEN-,  
GROEN- EN WARENMARKT IN ZUIDLAREN

12 T/M 14 APRIL 
FESTIVAL AMHERST, BEVRIJDINGSFESTIVAL IN ZUIDLAREN

19 APRIL 
SPIRIT OF NATURE WANDELING BOOMKROONPAD

20 APRIL 
RONDOM GEES, TOERTOCHT OUDE MOTOREN

26 T/M 28 APRIL 
BLUESFESTIVAL SPIJKERBOOR 

MEI
11 EN 12 MEI 
NATIONALE MOLENDAG

24 EN 25 MEI 
METAL & PUNK FESTIVAL  
PITFEST IN ERICA

25 MEI 
DRENTHE LOOPFESTIJN,  
KLAZIENAVEEN 

29 EN 30 MEI 
KENNEDYMARS ODOORN 

30 T/M 2 JUNI 
DRENTHE WANDELVIERDAAGSE ODOORN

30 MEI T/M 1 JUNI 
FIETSEN OHNE GRENZEN IN COEVORDEN

31 MEI T/M 10 JUNI 
CONCOURS HIPPIQUE IN EEXT

JUNI
1 JUNI 
HISTORISCHE TT WANDELTOCHT IN ROLDE

7 T/M 9 JUNI 
TREKKERSHOW ELLERT EN BRAMMERT IN SCHOONOORD

8 JUNI 
SCHAAPSSCHEERDERSFEEST IN EXLOO

8 EN 9 JUNI 
VOCAAL FESTIVAL ANNEN

8 EN 9 JUNI 
HELLO FESTIVAL IN EMMEN

9 JUNI 
DOORKOMST ROPARUN DOOR  
HET ARSENAALIN COEVORDEN

14 EN 15 JUNI 
(INTERNATIONAAL) BLUESFESTIVAL IN GROLLOO

15 EN ZO 16 JUNI 
ALLES KIDS DRENTHE, EMMEN CENTRUM,  
GROOT KINDEREVENEMENT

15 EN 16 JUNI 
FOODFESTIVAL DE CULINAIRE VERLEIDING IN ZUIDLAREN

28 T/M ZO 30 JUNI 
BARREL & FOODTRUCKFESTIVAL IN EMMEN

29 JUNI 
BOEKENMARKT IN COEVORDEN

JULI 
5 T/M 7 JULI 
HIPPISCH HOLTRIJK MET PLATTELANDSFAIR IN GROLLOO

6 JULI 
MUZIEK AAN ’T WAOTER IN EMMER-COMPASCUUM

5 T/M 7 JULI 
BEACH VOLLEYBAL ERMERSTRAND

5 T/M 7 JULI 
HAVENDAGEN COEVORDEN

5 T/M 7 JULI 
FESTIVAL DER AA IN SCHIPBORG

6 EN 7 JULI 
SUMMER ART EVENT, BALLOO

7 JULI 
FULLCOLOR FESTIVAL IN EMMEN

13 JULI 
FANTASY MEETING & FAIR COEVORDEN

13 JULI 
BOET’N POP IN ROLDE

20 JULI 
OLDTIMERDAG COEVORDEN

21 JULI 
C’EST LA VIE, STRAATTHEATER EMMEN

AUGUSTUS
2 T/M 4 AUGUSTUS 
FESTIVAL DER ZOETE VERLEIDING IN SLEEN 

3 AUGUSTUS 
MARKT VAN MELK EN HONING IN ZUIDLAREN 

4 AUGUSTUS 
WIELERWEDSTRIJD GOUDEN PIJL IN EMMEN 

4 AUGUSTUS 
OERTIJDMARKT HUNEBEDCENTRUM BORGER 

11 AUGUSTUS 
BEELDSCHOON ROLDE, LEVENDE STANDBEELDEN

15 T/M 17 AUGUSTUS 
HORECADAGEN IN COEVORDEN

17 AUGUSTUS 
ETSTOEL ANLOO

21 T/M 25 AUGUSTUS 
GROLLOO FLUTE SESSION

23 AUGUSTUS 
SWEELPOP ZWEELOO

25 AUGUSTUS 
STRAATMUZIKANTEN FESTIVAL GOOI MAAR  
IN M’N PET FESTIVAL, EMMEN CENTRUM

30 AUGUSTUS T/M 1 SEPTEMBER 
GARNIZOENSDAG COEVORDEN 

31 AUGUSTUS T/M 1 SEPTEMBER 
BLOEMENCORSO IN EELDE

31 AUGUSTUS T/M 1 SEPTEMBER 
MM CULINAIR IN EMMEN

SEPTEMBER
4 T/M 8 SEPTEMBER 
THEATER DE TOREN VAN THUNAER,  
LANDGOED DE KLENCKE, COEVORDEN 

7 SEPTEMBER 
COEVORDEN BRUIST

8 SEPTEMBERS
HANTY EN SEASONG FESTIVAL IN EMMEN

11 T/M 15 SEPTEMBER 
WK PARA-CYCLING IN EMMEN

14 SEPTEMBER 
WILDMAN OBSTACLE RUN SLEEN EN  
NAJAARSMARKT SLEEN

14 T/M 15 SEPTEMBER 
VOERTUIGENEVENEMENT EMMEN ON WHEELS IN EMMEN

OKTOBER 
5 OKTOBER 
KUNST EN CULTUURROUTE,  
NIEUW-AMSTERDAM/VEENOORD

11 T/M 16 OKTOBER 
KERMIS MET OP 15 OKTOBER ZUIDLAARDERMARKT

NOVEMBER
9 NOVEMBER 
FAMILIE GANZENVOSSENJACHT IN COEVORDEN

10 NOVEMBER 
KLEINTJE GANZENMARKT COEVORDEN

11 NOVEMBER 
GANZENMARKT COEVORDEN

29 EN 30 NOVEMBER 
GEES IN WINTERSFEER 

DECEMBER
7 EN 8 DECEMBER 
VICTORIAN CHRISTMAS FAIR IN ZEIJEN

14 DECEMBER 
KERSTMARKT WEZUP 

21 DECEMBER 
MIDWINTERDROPPING EXLOO

22 DECEMBER 
DICKENS FESTIJN COEVORDEN

Wijzigingen voorbehouden. 
Voor meer evenementen, actuele data en 
meer informatie over de evenementen 

kijk op www.hondsrugdrenthe.nl

Van april t/m 
september zijn er  

op de Hondsrug wekelijks 

braderieën en (vlooien) 

markten. Kijk op de website 

voor een markt in 
de buurt.



Genieten 
dat doe je bij 
Drouwenerzand! 
Drouwenerzand heeft het complete 
‘plaatje’ voor zowel een heerlijk dag uit, 
een paar dagen ‘er op uit’ als een 
onvergetelijke vakantie.

Voor een gezellige dag er op uit ben je bij Drouwenerzand 
Attractiepark aan het juiste adres. De entree van het 
Attractiepark is altijd inclusief alle attracties, vers fruit, 
belegde broodjes, frites, snacks, verse dagsoep, koffi e, 
thee, limonade en softijs. De attracties en speeltoestellen 
zijn uitgezocht voor gezinnen met kinderen vanaf ca. 
3 jaar.
 
En is één dag niet genoeg, dan kun je bij Drouwenerzand 
ook blijven slapen! Er zijn bijzondere accommodaties 
zoals een boomhut (nieuw!), kasteel- en saloonlodges 
(nieuw!), hotel met familie- en themakamers, maar er zijn 
ook comfortabele vakantiehuizen en kampeerplaatsen 
met privé sanitair.

Drouwenerzand 
Attractiepark

Entree slechts 
€ 14,50 p.p.

(€ 15,50 p.p. van  6 juli – 1 september) 
(€ 16,00 p.p. tijdens Halloweendagen)

Niet voor niets noemt Drouwenerzand 
zich ‘het voordeligste pretpark 

van Europa!’ ATTRACTIEPARK

Gasselterstraat 7, 9533 PC Drouwen T. 0599 564 360  www.drouwenerzand.nl

NIEUW

Stampvoetend bereikte ze de zandweg 

in de richting van de hei. “Pas op, ga 

niet de gevaarlijke hei op, blijf in de 

buurt!” riep haar vader nog. Marieke 

liep door en genoot van de kleuren en 

geluiden van het heideveld. Even deed 

ze haar ogen dicht. Vlak bij haar kraakte 

een tak. Ze schrok. Plotseling stond ze 

oog in oog met twee bebaarde reuzen. 

Ellert en Brammert, ze herkende hen 

direct zonder hen ooit gezien te hebben. 

De verhalen over twee kolossale rovers 

die reizigers lieten struikelen over een 

touw en vervolgens beroofden, waren 

berucht. Hardhandig werd ze meege-

sleurd. Marieke verzette zich hevig, 

maar dat had geen enkel effect. Na een 

barre tocht bereikten ze het donkere 

hol. De reuzen gooiden haar in een 

hoek.

Vanaf dat moment was ze persoonlijk 

eigendom van vader Ellert en zoon 

Brammert.  Zeven lange zware jaren gin-

gen voorbij waarin Marieke zwoegde 

en sloofde voor de wrede mannen. Ze 

dacht wel eens aan ontsnappen, maar 

was te bang voor de gevolgen. Tot op 

een dag….. Tijdens een scheerbeurt 

haalde ze in een beweging de hals 

van de jongste reus door en nam de 

benen. Toen Ellert terugkwam van zijn 

strooptocht vond hij zijn zoon badend in 

een plas bloed. Dood! In de verte zag 

hij Marieke wegrennen. Ellert greep zijn 

bijl en achtervolgde haar. De afstand 

tussen de kleine Marieke en de uitzinni-

ge reus werd steeds kleiner. Ze voelde 

zijn hete adem in haar nek. Struikelend 

viel ze haar ouderlijk huis binnen. Vlak 

achter haar hoorde ze een 

geweldige dreun. Het hout kraakte en 

er vlogen splinters af. Mariekes hart 

bonsde in haar keel. De bijl maakte een 

diepe barst in het hout. Ellert brulde. 

Opeens beefde de grond onder haar 

voeten. De oude boerderij en heel 

Orvelterveen schudden op hun grond-

vesten. Toen het weer stil was, hoorde 

ze de stem van haar vader. “Marieke, 

ben je eindelijk thuis, wat ben je groot 

geworden!” Voor de deur lag de oude 

reus. Dood! Vanaf die dag heet de grote 

hei Ellertsveld. Iedereen kan er weer 

veilig overheen lopen. Aan de weg en 

het fietspad tussen Wezuperbrug en De 

Kiel ligt nog altijd de Moordernaarskuil. 

Het  openluchtmuseum Ellert & Bram-

mert ligt midden in het Ellertsveld. 

Kom en beleef het verhaal! Meer info 

www.magischdrenthe.nl

Ontdek Magisch Drenthe 
een gebied vol verhalen
Één van de verhalen die Magisch Drenthe rijk is:

Beelden in GeesDe Papeloze Kerk Museum Thijnhof Havezathe De Klencke

Openluchtmuseum Ellert en Brammert

ONTDEK NOG MEER
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Voorwoord

Bezoek de hunebedden
Geert Hendrik Bults uit Gieten is vrijwillig medewerker bij 

het TIP-kantoor in Borger en Exloo. ‘We krijgen veel vragen 

over de hunebedden. Wie naar Drenthe komt wil immers een 

hunebed zien. We hebben een mooie overzichtskaart met de 

52 hunebedden die in Drenthe liggen. Op een paar na zijn deze 

allemaal te bereiken via de Hunebed Highway. Het grootste hu-

nebed ligt naast het Hunebedmuseum, vlakbij het TIP-kantoor. 

Ik vind dat je die in ieder geval gezien moet hebben als je in 

Drenthe bent. We hebben ook een groot scala aan wandel- en 

fietsroutes langs hunebedden. Verder raad ik de mensen aan 

een kijkje te nemen bij het Boomkroonpad, waar je door de 

toppen van de bomen kunt lopen. En de schaapskudde in Exloo 

mag je niet missen als je hier bent.’

Maak een stadswandeling of fietstocht met een gids
Lambert Hans uit Coevorden is vrijwilliger bij het TIP-kantoor 

in Coevorden. Naast een dag per week achter de balie in het 

TIP kantoor leidt hij graag mensen rond door de historische 

stad of een fietstocht door de omgeving. ‘Deze oude ves-

tingstad heeft een rijke historie, daar kun je mensen echt mee 

boeien. Ik probeer de rondleidingen altijd op een vrolijke, 

spannende manier te doen. Mijn doel is de mensen vooral een 

leuke middag te bezorgen en geen geschiedenisles te geven. 

Ik gebruik spannende verhalen of kleine gedichtjes. Daarmee 

kan ik onze roemruchte historie op een manier vertellen 

zodat men het zich 

nog lang kan 

herinneren!’

Ontdek oernatuur in het Bargerveen
Jan Middag uit Emmen is vrijwilliger op de Snikke Johannes 

Veldkamp, een Groningse trekschuit van bijna 20 meter lang. 

Tijdens een tocht op de boot door het Veenkanaal vertelt Jan de 

mooiste verhalen over Van Gogh, de natuur, de kanaalgravers 

en het veen.

‘Wil je echt iets bijzonders ervaren als je op de Hondsrug bent? 

Dan móet je naar het Bargerveen. Daar is nog oernatuur, daar 

zie je nog hoe het 150 jaar geleden was. Er gebeurt ieder jaar-

getijde iets. De woeste natuur is heel fragiel. En toch kun je er 

als toerist midden doorheen zonder dat het invloed heeft op de 

kwaliteit van het gebied.’

Nieuwsgierig naar de verhalen van Jan? Vaar dan een dagje 

mee op de Snikke. Van mei, tot en met september kan dat 

iedere zondag en woensdag. Reserveer tevoren, want de 

tochten zijn gewild. 

Heb je dit Hondsrug Drenthe Magazine met 
plezier gelezen? Geef het dan door aan een 
ander zodat zij ook kunnen lezen over deze 
prachtige regio.

In dit magazine brengen we slechts een greep uit het enorme 

aanbod onder de aandacht. Op de website www.hondsrugdren-

the.nl vind je meer tips van Geert Hendrik, Lambert en Jan en 

hun collega’s én actuele informatie en adresgegevens van alles 

wat in dit magazine staat. En wil je meer geheime tips van de 

kenners van het gebied? Dan ben je van harte welkom bij onze 

Tourist Info Punten. 

TIP Borger
Hoofstraat 25A
9531 AB Borger
Telefoon: 0599 - 638 729
tip@touristinfoborger.nl

 

TIP Exloo
Hoofdstraat 55
7875 AB Exloo
Telefoon: 0591 - 585 559
tip@touristinfoexloo.nl

 

TIP Coevorden
Haven 4
7741 JV Coevorden
Telefoon: 0524 - 525150
coevorden@magischdrenthe.nl

TIP Gees
Dorpsstraat 47
7863 PB Gees
Telefoon: 0524 - 581704
gees@magischdrenthe.nl

 

TIP Schoonoord
Slenerweg 4
7848 AH  Schoonoord
Telefoon: 0591 - 381242
schoonoord@magischdrenthe.nl

TIP Sleen
Bannerschultestraat 10
7841 AC Sleen
Telefoon: 0591 - 362282
sleen@magischdrenthe.nl

 

TIP Zweeloo/Aalden
Aelderstraat 21a
7854 RN Aalden
Telefoon: 0591 - 372299

zweeloo@magischdrenthe.nl

 

TIP Emmen
Monetpassage 2
7811DM Emmen
Telefoon 0591 - 649712
info@touristemmen.nl

Overzicht TIP kantoren

Met dit Hondsrug Drenthe Magazine heb je een schat in handen. 
Een schat aan informatie over de Hondsrug. Het magazine is samengesteld 
door de kenners van het gebied: medewerkers van de Tourist Info Punten (TIP) 
op de Hondsrug. Medewerkers die ieder hun favoriete plekje hebben, het fijnste  
restaurant weten en de mooiste routes in hun gebied kunnen aanwijzen. 

Urlaub oder Tagesausflüge im Hondsrug

Sie sind auf der Suche nach Entspannung? Dann heißt es Koffer packen und 
auf nach Drenthe! Der Hondsrug ist wunderschön, weitläufig und steckt voller 
spannender Herausforderungen. Hier können Sie unberührte Natur in wunder-
schönen Nationalparks erleben oder sich beim Campen im Wald entspannt in 
eine Hängematte fläzen und dabei die Ruhe genießen. Oder lieber in Bewegung 
bleiben? Die verschiedensten sportlichen Möglichkeiten machen allein oder 
auch mit Freunden Spaß. Starten Sie den Tag in besinnlicher Atmosphäre. 
Lassen Sie den den Blick am Morgen über den Tau im Moor schweifen, laus-
chen Sie dem Röcheln der Kaffeemaschine, bereiten Sie das Frühstück vor und 
der Alltag rückt schnell in weite Ferne. Die schönsten Abenteuer erlebt 
man im Hondsrug.

Für weitere Informationen auf Deutsch besuchen  
Sie gerne unsere Webseite.

A holiday or day out on the Hondsrug

Are you looking for action-packed enjoyment? Then the Hondsrug in Drenthe 
is the place for you. The Hondsrug: beautiful, spacious, and full of adventure. 
Gorgeous National Parks and natural surroundingds waiting to be explored. 
Go camping in the woods, lazing around in your hammock and enjoying the 
quiet. Or go for one of many sporty thrills, alone or with friends. Wake up the 
amid dew-covered heather, light a fire, put the kettle on, fry an egg. 
The finest adventures are found at the Hondsrug.

Visit our website for more information in English

TIP Coevorden TIP Emmen TIP Borger

Tourist Info

Gemeente Coevorden  •  Gemeente Emmen  •  Gemeente Borger-Odoorn  •  Gemeente Aa en Hunze  •  Gemeente Tynaarlo

Iedere woensdagmiddag 

is er een stadswandeling met gids door 

de historische stad Coevorden. Wandel jij 

een keer mee met Lambert of een van 

zijn collega’s?

Lambert Hans Jan Middag Geert Henderik Bults
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Op avontuur in 
Kabouterland Exloo, 
hoofdstad van de 
Kabouterprovincie Drenthe! 
Ga mee op avontuur. Dolend door een geheimzinnig 

konijnenhol, kun je de kabouters van dichtbij bespieden.

Maak een spannende tocht door de trollengrot. 
Neem het overdekte wandelpad naar de raadselachtige 

kasteelruïne en ontmoet leuke, kleine dieren uit verre landen. 

Kabouterland biedt volop speeltuinplezier, zowel 

binnen als buiten. Gezellige terrassen en picknickplekken.  

Neem ook een kijkje in onze onderaardse winkel. 

Kom zelf maar eens kijken, je komt ogen te kort!

Zuiderhoofdstraat 11

7875 BW Exloo

www.kabouterland.nl

Combi Ticket
Bezoek 2 Attractieparken

voor slechts €12,50

Tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa 
van Kabouterland en Wonderwereld

Ruiten A kanaal noord 1
9561 TE Ter Apel

www.wonderwereld.nl

Speciale actie

Wonderwereld Ter Apel
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Te doen & 
   te beleven

Leuke uitstapjes
Of je nu actief wilt genieten van de prachtige natuur, 

cultuur komt snuiven, er een gezellig dagje op uit wilt 

met je kinderen of een van de vele evenementen wilt 

bezoeken: op de Hondsrug is van alles te doen en te 

beleven. Binnen en buiten en voor jong en oud.

Pak de fiets of de benenwagen en ga de natuur in. 

Een dagje paardrijden door het bos, over de heide en 

langs de vennen is ook een bijzondere ervaring. Naast 

avonturen in de natuur valt er nog veel meer te beleven. 

Ga een dagje uit met de kinderen. Op de Hondsrug zijn 

voor zowel de grote als de kleinere kinderen leuke  

attractieparken, klimparken en speelparadijzen. 

Ook als het weer wat slechter is, zijn er vele mogelijk-

heden om overdekt te genieten. Neem een plons in een 

overdekt zwemparadijs of ga een dagje uit op een vakan-

tiepark. Plan een museumbezoek of ga winkelen in een 

overdekt winkelcentrum.

Combineer je dagje winkelen of fietsen met een heerlijke 

lunch of diner. Veel restaurants op de Hondsrug hebben 

extra aandacht voor bewust en gezond eten. Of bezoek 

lokale boeren en scharrel je eigen maaltijd met streek-

producten bij elkaar. Kortom: op de Hondsrug hoef je  

je niet te vervelen.
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Im Hondsrug gibt es viel zu erleben

Genießen Sie aktiv die schöne Natur, erleben Sie die regionale 
Kultur oder entscheiden Sie sich für die vielen Freizeitangebote 
und verbringen Sie einen unvergesslichen Tag mit Ihrer ganzen 
Familie. Der Hondsrug bietet eine besondere Erlebniswelt: für 
jung und alt, für drinnen und draußen.

Die vielen Radwege durch die ländliche und freie Natur laden zu 
endlosen Fahrradtouren ein. Tauscht man den Drahtesel gegen 
das Pferd, erfährt man die Heide- und Moorlandschaft auf eine 
ganz andere Weise. Verbringen Sie einen außergewöhnlichen 
Tag mit Ihren Kindern. Im Hondsrug gibt es für die Kleinen und 
Großen wunderbare Angebote. Freuen Sie sich auf Freizeitparks, 
Kletterparks und spannende Indoor-Spielplätze.

Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, besuchen Sie die 
tollen Hallenbäder, großartigen Museen der Region oder frönen 
Ihrer Shoppinglust und begeben sich in eines der gemütlichen 
überdachten Einkaufszentren.

Während eines ereignisreichen Tages gibt es nichts Schöneres, 
als zwischendurch bei einem leckeren Mittag- oder Abendessen 
zu entspannen. Und das sollten Sie sich wirklich nicht entgehen 
lassen, denn viele der Restaurants im Hondsrug zeichnen sich 
durch ihre gesunde und vielfältige Küche aus. Wenn es etwas 
rustikaler sein darf, dann besuchen Sie einfach einen der 
Bauernhöfe und stellen sich Ihr Picknick mit lokalen Produkten 
direkt vom Erzeuger zusammen. Kurz und knapp: im Hondsrug 
wird einem niemals langweilig.

Lots to see and do on the Hondsrug

Whether it is taking part in exciting activities surrounded by 
splendid natural beauty, sampling unique cultural appeal, 
enjoying a lovely day out for the whole family, or visiting one 
of the many events: there is so much to see and do on the 
Hondsrug. Indoor and outdoor, for young and old alike.

Hop on a bike or stretch your legs and take in the sights.  
Horseback riding through the woodland, across the moors, or 
past the marshes also makes for a very special day out. And 
there is so much else to do apart from enjoying the gorgeous 
scenery. Why not take the children on a lovely day out? There 
are great theme parks, climbing attractions, and playgrounds 
for little ones and bigger kids alike. 

And should the weather take a little turn, the Hondsrug also 
offers many possibilities for indoor fun. Take a dive in one of 
the indoor water parks or spend time at a holiday resort. Visit 
a museum, or indulge in a shopping spree at one of the indoor 
shopping centres.

Combine your cycling or shopping trip with a delicious lunch or 
supper. Many restaurants on the Hondsrug take very special 
care to bring you the finest in healthy and responsible dining. 
Or visit local farmers to forage your own locally sourced meal. 
In short: there is always something to do on the Hondsrug.
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Ga je met je kinderen op pad en wil je ze meer bieden dan een leuke wandeling in de natuur? 

Gelukkig heeft de Hondsrug de perfecte combinatie tussen natuur en avontuur! De attractieparken 

van de Hondsrug zijn een paradijs voor kinderen. Van Plopsa Indoor Coevorden tot attractiepark 

Drouwenerzand. Van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen tot het Sprookjeshof in Zuidlaren. Eén 

ding is zeker: Drenthe tovert een grote lach op het gezicht van jouw kind! 

Kabouterland Exloo 
De kleintjes beleven een sprookjesachtig dagje uit 

met kabouters, trollen en dieren bij Kabouterland 

in Exloo. Dolend door een geheimzinnig konijnenhol kun 

je kabouters van dichtbij bespieden. Maak een spannende 

tocht door de trollengrot, loop via een overdekt wandelpad 

langs bijzondere planten en leuke kleine exotische dieren, 

naar de raadselachtige kasteelruïne. 

Rijk der Kabouters Eext
Peuters en kleuters kunnen heerlijk 

spelen in het Rijk der Kabouters in Eext. Loop door het 

kabouterbos over bijzondere kronkelpaadjes en leer alles 

over de kabouters en het bos waarin ze leven! 

Sprookjeshof Zuidlaren
Breng sprookjes tot leven in het sprookjesbos van 

Sprookjeshof in Zuidlaren. Of ga lekker spelen in de 

speeltuin of knuffelen met de geitjes van de kinder-

boerderij. Binnen kun je heerlijk klauteren in het Kabouter 

Klauter Kasteel. 

Voor kleine én grote kinderen

Attractiepark Drouwenerzand
Volop plezier voor het hele gezin is mogelijk in 

Attractiepark Drouwenerzand. Terwijl de grote 

kinderen zich gillend vermaken in de spannende kermisat-

tracties spelen de kleintjes in de speeltuin of leven ze zich 

uit op de water- en zandbouwplaats. 

3e plaats in verkiezing ANWB uitje van het jaar van Drenthe 

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
Maak een wereldexpeditie in één dag. In WILDLANDS reis 

je door de jungle, de savanne en het poolgebied. Als echte 

ontdekkingsreiziger ontdek je nieuwe werelden, sta je oog 

in oog met wilde dieren en beleef je spannende avonturen. 

Laat je in Tweestryd naar een duizelingwekkende hoogte 

van 20 meter brengen en scheer rakelings langs elkaar 

heen in een spannende strijd. 

Leuk voor de kleintjes

‘Er is hier zoveel te beleven, 
we komen tijd te kort!’ 

Dagje actief

Outdoor Grolloo Klimpark in Grolloo
Hou jij van actie? Met hun outdoor activiteiten en een groot 

klimpark is Outdoor Belevingspark Joytime in Grolloo in 2018 

door de ANWB uitgeroepen tot leukste uitje van Drenthe!

Molencaten Outdoor Drenthe in Wezuperbrug
Een actieve dag met een flinke dosis spanning en sensatie 

beleef je ook bij Molecaten Outdoor Drenthe in Wezuper-

brug met een groots klimpark, een all weather skibaan, 

boogschieten, vlotbouwen, kanoën en een skatepark.

En wat doen we 
als het regent? 
Het regent! Pak je paraplu en je regenlaarzen en ontdek 

hoe diep de plassen zijn. Niet geïnteresseerd in een nat 

pak? Op de Hondsrug hoef je je tijdens een regenachtige 

dag niet te vervelen. 

Regentips
✔ Pak een leuke film in de bioscoop of  
 een bezoek aan het theater. 

✔ Test je precisie en kracht op de bowlingbaan. 

✔ Neem een duik in een overdekt zwembad 
 of subtropisch zwemparadijs.

✔ Ga naar een museum en snuif kunst en cultuur. 

✔ Leef je uit in een indoor speelparadijs.

✔ Probeer te ontsnappen uit een escaperoom.

Daguitjes en attractieparken

1-6 jr

2-8 jr

2-8 jr

1-13 jr

Bij het Hunebedcentrum in Borger is binnen veel te ont-

dekken, ideaal als het regent. Ook Kabouterland in Exloo 

heeft een groot gedeelte binnen, net als Wonderwereld in 

Ter Apel. Of ga winkelen in het overdekte winkelcentrum 

in Emmen.

Magisch Drenthe Bustour 
Laat je op een regenachtige dag rondrijden in een bus 

langs de mooie plekjes en karakteristieke dorpjes van 

Drenthe. De Magisch Drenthe Bustour van Noorden Rei-

zen vertrekt van juni tot en met september

iedere donderdagmiddag vanuit Coevorden. Reserveer 

een plekje in de bus en luister mee naar de verhalen 

van de gids over de historie en de schoonheid van het 

gebied. 

 Dit uitje is ook geschikt  
 voor regenachtige dagen. 

Tip
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Lekker binnen spelen

Speelparadijs Cowboy & Indianen 
Speelreservaat Coevorden
Het Cowboy & Indianen Speelreservaat in 

Coevorden biedt kinderen de gelegenheid om lekker 

binnen en buiten te spelen in westernsfeer. Leef je 

uit op de vele trampolines, touwbruggen, glijbanen, 

schietkanonnen, springkussens en ballenbaden.

Plopsa Indoor Coevorden
Laat je betoveren door de magische wereld van 

Studio 100 en beleef een onvergetelijke dag in 

Plopsa Indoor Coevorden. Ontmoet Maya de Bij, Wickie 

de Viking, Mega Mindy, dans in de K3–disco, spring 

tussen Dansende Fonteinen, klim in Plops speelboom en 

maak een bloed- stollende vaart op de Wickiebaan. 

Dol-Fijn Speelparadijs Erm
Duik in de onderwaterwereld en ga heerlijk 

klimmen en klauteren in het binnenspeelpara-

dijs Dol-Fijn bij Ermerstrand. Een leuke dag ravotten op 

verschillende klim- en klautertoestellen en een grote 

glijbaan. Voor de allerkleinsten is er een leuke softplay 

hoek. 

Ballorig Speelparadijs in Emmen 
Bij Ballorig Emmen kunnen kinderen het hele 

jaar door op avontuur. Je kunt er klimmen, 

klauteren, glijden, springen, spelen in de ballenbak en 

nog veel meer. Voor de kleintjes is er een speciaal in-

gericht peutergedeelte. Schijnt de zon? Dan kun je ook 

terecht in de buitenspeeltuin.

Indoor speelparadijs  
Tippedoki in Grolloo 
Bij Tippedoki op camping de Berenkuil in Grol-

loo waan je je in de jungle. In het midden van Tippedoki 

staat een grote klimboom met meer dan 20 verschillen-

de klimroutes naar boven. Op 10 meter hoogte zijn er 

klimparcoursen en sluipdoor kruipdoor obstakels door 

een dorp van boomhutten die door touwbruggen met 

elkaar verbonden zijn.

Een dagje spetteren

Aqualaren subtropisch zwemparadijs Zuidlaren
In dit subtropische zwemparadijs verveel je je geen 

moment! Naast het 25-meter-wedstrijdbad vind je er 

een recreatiebad met een spannende stroomversnel-

ling, waterparapluspuiters, kinderglijbaan, peuterbad, 

bubbelbaden en een grote glijbaan.

Zwem- en golfslagbad Aquarena
In de zomer van 2019 opent het vernieuwde Aquarena 

aan de Meerdijk in Emmen. Met drie glijbanen en een 

klimwand kunnen kinderen hier hun geluk niet op. 

Totdat het nieuwe zwembad open gaat, kun je terecht 

in het zwembad aan de Angelsloërsdijk in Emmen. Hier 

zijn onder andere drie zwembaden, een stroomversnel-

ling en een tachtig meter lange waterglijbaan.

Een dagje uit op een vakantiepark 
Op de grote vakantieparken op de Hondsrug kun je op 

één locatie verschillende (indoor)activiteiten doen. Ook 

als je daar niet overnacht kun je er vaak voor een dagje 

terecht. Gezellig met de hele familie zwemmen, bow-

len, spelen in het indoor speelparadijs, lasergamen en 

eten. Controleer voor je gaat de website van het park of 

informeer telefonisch. Sommige parken hebben speci-

ale dagen voor daggasten, bij anderen moet je vooraf 

tickets reserveren.

✔ Parc Sandur in Emmen 

✔ De Huttenheugte in Dalen

✔ Hunzedal (Hunzeoutdoor) in Borger

✔ Aelderholt in Aalden 

✔ Hof van Saksen in Nooitgedacht

Een race tegen de  
klok in een escaperoom
Zin in spanning en uitdaging? Laat je dan met een 

groepje opsluiten in een ruimte en vind een uitweg 

aan de hand van puzzels en raadsels. 

✔ Escape Game Operation Alcatraz in Dalen

✔ Sneak out Sleen in Sleen

✔ Emmen Escapes in Emmen

1-13 jr

1-13 jr

1-13 jr

1-13 jr

2-11 jr

 
Ook leuk voor een compleet dagje uit

•  Veenpark Barger-Compascuum

•  Openluchtmuseum Ellert en Brammert Schoonoord

•  Hunebedcentrum Borger

•  ArcheoLAB in het Stedelijk Museum Coevorden

Lees meer informatie hierover elders in dit magazine.

Tip



 

11 en 12 mei 
Eexter Ossenrit

30 mei 
Concours Hippique  
Coevorden

31 mei t/m 10 
juni 
Concours Hippique Eext
5 t/m 7 juli 
Hippisch Holtrijk met plat-
telandsfair in Grolloo 

11 t/m 13 juli
Holtrijk Trails, Grollo
21 t/m 22 sept
Europacup TREC wedstrijd 
(internationaal) Buinen
15 okt 
Zuidlaardermarkt, paar-
denmarkt in Zuidlaren

Bekijk het actuele aanbod 
op hondsrugdrenthe.nl

Paardrijden op de Hondsrug

Op je paard in stap, draf of galop door het bos, over 

de heide en langs de vennen zonder iemand tegen te 

komen. Dat kan op de Hondsrug. Ga je op de bonnefooi 

of volg je liever een bewegwijzerde ruiterroute? In de 

prachtig uitgestrekte staatsbossen van Drenthe liggen 

vele kilometers ruiter- en menpaden. 

Heb je geen eigen paard, huur dan een paard bij een ma-

nege. Maak bijvoorbeeld een bosrit vanaf manege Knol-

legruun in Schoonoord. In de omgeving van de manege 

mag je in de bossen vrijwel overal op het paard rijden. 

Speciaal voor ongeoefende vakantiegangers organiseert 

manege Gasselte dagelijkse bosritten dwars door de 

prachtige Drentse bossen. 

Iedere zondagochtend is er vaste tocht 

met een thema. Vind je ‘gewoon’ paardrijden 

te saai en wil je liever jouw acrobatische talenten 

op de rug van een paard tonen? Bij manege Gasselte wor-

den ook voltigelessen gegeven. 

Met je eigen paard zijn de mogelijkheden op de Honds-

rug oneindig! Of je nu een route van een uur neemt of 

een halve dag met je ros op pad gaat, jullie genieten 

ongetwijfeld beide van de prachtige natuur. En heb je de 

smaak te pakken? Doe dan eens een trektocht. Er zijn op 

de Hondsrug vele start- en pleisterplaatsen waar de eige-

naren je graag op weg helpen. Wil je overnachten met je 

paard? Ook dat kan op de Hondsrug.

‘Ik vind het heel bijzonder om op de rug van m’n paard in 

zijn ritme door bossen, heide en weides te struinen. Je ziet 

de natuur met heel andere ogen.’

Hippische 
evenementen 

Op de pony langs de kabouters 
Kinderen kunnen met een pony onder begelei-

ding een buitenritje maken langs kabouters in 

het bos naast camping ’t Witte Zand in Meppen. 

Een leuke route van ongeveer 1 uur. 

Ponykamp of een paardenweekend  
met vrienden?
Gezellig een weekendje weg met vrienden of vriendin-

nen? Kom een weekend paardrijden op Les Chevaux in 

Buinen. Het weekend zit vol met leuke activiteiten met 

een bosrit van twee uur, een lange picknicktocht en 

een overnachting. Ook andere maneges bieden leuke 

paardrijarrangementen aan. Voor kinderen worden er bij 

verschillende maneges ponykampen georganiseerd. 

Enjoy the Ride 
Wil jij lekker buitenrijden, maar dan wel zonder kaart 

en zonder te verdwalen? Doe dan mee aan een Enjoy the 

Ride rit in april, juni en oktober vanuit Buinen. Bij de vol-

ledig verzorgde buitenrit is de route al voor je uitgezet. 

Heide, gemengd bos, zand en veen wisselen elkaar af. 

Je rijdt de rit in je eigen tempo, halverwege en na afloop 

staat er bovendien een hapje en drankje voor je klaar. 

Brochure Drenthe in stap, draf of galop
In de brochure ‘Drenthe in stap, draf of galop’,  

verkrijgbaar bij de Tourist Info Punten (TIP), staan de 

vele mogelijkheden die in de provincie Drenthe zijn 

om ruiter- en mentochten te maken. In een  

aantal gebieden is ook ‘vrij ruiteren’ toegestaan.
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In Schipborg kun je met IJslandse paarden 

op pad gaan. Ook leuk: Laat je rondrijden  

in een huifkar rondom Gees.

Tip
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Volop producten 
uit eigen streek 
In het hele Hondsruggebied vind je kleine 

ondernemers en liefhebbers die streekeigen 

producten aanbieden. Haal pannenkoekmeel bij 

de molen van Gasselternijveen, Rolde of Emmer-

Compascuum. Scoor een streekeigen kaasplankje 

bij Kaas- en Delicatessenwinkel de Kaasbank 

in Coevorden. Grijp een streekeigen broodje 

bij een van de ambachtelijke bakkers van de 

Hondsrug. En pluk een bloemetje in de pluktuin 

in Gieterveen. 

Winkelen bij de boer
Ook leuk: winkelen bij de boer! Ga blauwe 

bessen plukken bij de Blauwe Bes in Geesbrug. 

Scoor asperges bij Aspergeboerderij Sandur in 

Veenoord/Nieuw-Amsterdam. Of bezoek een 

van de boerderijwinkels zoals de Balloohoeve in 

Balloo, Boerderijwinkel Grollerdeel in Grolloo, 

Boerderijwinkel ’t Zwientie in Gees, Landwinkel 

Fruitbedrijf Goense in Marwijksoord of het 

biologisch-dynamische tuinbouwbedrijf ’t 

Leeuweriksveld in Emmen. Niet alleen zijn er 

heerlijk verse producten te koop, maar veelal is 

er ook de mogelijkheid een kijkje te nemen op de 

boerderij.

Leuk: In het zomerseizoen 

worden in de hele regio verschillende 

markten georganiseerd.

Het is op de Hondsrug heerlijk winkelen. De steden en grotere dorpen zijn uitgerust met 

gezellige winkelstraten voor urenlang winkelplezier. De stad Groningen ligt op het uiterste 

puntje van de Hondsrug ook dichtbij. Maar vergeet ook de kleine authentieke winkeltjes in 

de kleinere dorpen niet. Of struin een van de vele markten af die in de zomermaanden 

worden georganiseerd. 

Volop winkelplezier

Het centrum van Borger is helemaal vernieuwd. Het is er 

gezellig winkelen met tussendoor een kopje koffie met wat 

lekkers op een van de vele terrasjes. 

In het gezellige centrum van Zuidlaren kun je leuk 

shoppen. Kleine boetiekjes en hippe winkels zorgen 

ervoor dat een dagje shoppen in Zuidlaren een leuk 

uitje is. Zwemkleding vergeten? Bij lingeriezaak Indigo 

Bodywear in Zuidlaren hangt een prachtige collectie 

zwemkleding, die zeker de moeite waar is om te gaan 

bekijken. 

Voor gezellig winkelen kun je ook naar de stad 

Coevorden met zijn historische panden. Een bezoek aan 

herenmodezaak Nextdoor/Dimmendaal mag 

zeker niet ontbreken.

En is het regenachtig weer? Ga dan naar het overdekte 

winkelcentrum De Weiert in Emmen, het grootste 

overdekte winkelcentrum van Noord-Nederland.

Laat je verrassen in 
de kleine dorpswinkeltjes 
Bezoek in de dorpen op de Hondsrug de unieke 

dorpswinkeltjes die je niet in de grote steden vindt. Woon 

en Cadeauwinkel ’t Hoorntje in Diphoorn is een bezoekje 

waard, net als cadeauwinkel ’t Klavertje in Sleen. Of ga 

eens naar Elisha’s Bloemen in Borger, een bloemenwinkel 

die nét even anders is.

Brocante, antiek of vintage
Ga op zoek naar mooie brocante, antiek of vintage 

woonspullen bij Jobing Antiek en Tuin in Gasteren, 

De Oude Steeg brocante en woonaccessoires in 

Gees, Antiekboerderij Het Wagenwiek in Gasselte of 

Bricbracbrocante in Midlaren. Bij Vonny’s Vintage in 

Nieuw-Buinen krijgen oude meubels een nieuwe look.  

Of loop eens binnen bij een kringloopwinkel, wie weet wat 

voor moois jij opscharrelt!

Pak de fiets voor een fietsroute langs producenten 

van streekproducten in de omgeving van Borger, 

zoals Vijfsterren-Varkensboer Akkervarken. 

Bij TIP Borger ligt een route voor je klaar.

In de omgeving van Rolde is een mooie 

boerderijenfietsroute uitgezet. Op drie 

donderdagen in de zomer fiets je langs 

verschillende agrarische bedrijven, soms met een 

winkel aan huis met streekeigen producten. De 

eigenaren vertellen je graag over hun bedrijf en 

hun werkzaamheden.

Leuk uitje! 
Bezoek op zondag 18 mei of zondag 18 augustus 

van 11.00 uur tot 16.00 uur de Boerderijfair op de 

Blauwe Bessen Boerderij in Gasselternijveen. 

Gratis toegang.

Winkeltips

Informeer bij de Tourist Info
Loop eens binnen bij de TIP- kantoren, de lokale 

medewerkers weten je alles te vertellen en regelen 

graag jouw bezoekje aan een boerderij.

Tip
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‘We mochten in de bakfiets met de 

picknickmand. Papa moest heel hard trappen 

en mama moest heel hard lachen. Want ik zat 

stiekem aan de broodjes in de mand.’ 

Smakelijk eten Een Drentse link naar Canada 
Wist jij dat de stad Vancouver in Canada haar naam 

ontleent aan het Drentse Coevorden? De Canadese stad is 

vernoemd naar de Engelse kapitein George Vancouver, 

een nazaat uit het Nederlandse adellijke geslacht Van 

Coeverden. Oorspronkelijk waren de leden van deze 

familie burggraaf van Coevorden. George Vancouver 

bracht als kapitein de westkust van Noord-Amerika in 

kaart. Een van deze plaatsen kreeg zijn naam en groeide 

uit tot de wereldstad Vancouver. 

De naam van Stadscafé Vancouver verwijst naar dit 

historische feit. Het stadscafé bevindt zich in een van 

de mooist gedecoreerde gebouwen van de Coevorden: 

een monumentaal pand uit de zeventiende eeuw. Een 

miniatuurreplica van het pand staat in Madurodam. 

Smakelijke evenementen 
11 en 12 mei Leef Zweeloo

2 t/m 4 aug Festival der Zoete Verleiding in Sleen 

15 t/m 17 aug Horecadagen in Coevorden

31 aug en 1 sept MM Culinair in Emmen

31 aug en 1 sept Coevorden Bruist en koopzondag

6, 7 en 8 sept Uitmarkt Emmen Stadsbbq

Bekijk het actuele aanbod op  
hondsrugdrenthe.nl
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Stads dineren of heerlijk landelijk eten in een van 

de dorpen, op de Hondsrug vind je een enorme ver-

scheidenheid aan restaurants. En je kunt bijna overal 

zó aanschuiven om je trek te stillen. Van luxe eten op 

sterrenniveau bij de Vlindertuin in Zuidlaren of De 

Loohoeve in Schoonloo tot een heerlijke maaltijd bij de 

Gaffel in Valthe of de Deel in Sleen. Allemaal restau-

rants waar ze koken met veel passie voor eten. 

Pannenkoeken smullen
Ruik je de geur al van zo’n heerlijke grote 

pannenkoek? Trakteer de kinderen op een bezoek een 

pannenkoekenboerderij op de Hondsrug. In het authentieke 

Aalden, Gasselte maar ook in Borger en Zuidlaren ontvangen 

de pannenkoekbakkers je met open armen. 

Combineer fietsen of wandelen 
met lekker eten en drinken
Lekker in de natuur eten op een kleedje? 

‘Picknick op fietse’ maakte een aantal leuke 

fietsroutes door het Drentsche Aa-gebied en 

omgeving met mooie picknickplekjes. Ga op pad 

met een bakfiets en bijpassende transportfiets voor 

een ontspannen fietstochtje en laat je verwennen 

met een van de picknickarrangementen met de lekkerste 

hapjes en drankjes voor onderweg.

Doe al fietsend verschillende smakelijke adressen aan met 

een van de Happen en Trappen routes over de Hondsrug. 

Trap langs de oevers van het Zuidlaardermeer (45 km), Hap 

en Trap door de Drentsche Aa: van laag naar hoog en weer 

terug (50 km) of ontdek het Geologisch erfgoed rondom 

Emmen (66 km). 

Tijdens een zes tot zeven kilometer lange wijnwandeling 

laat de gepassioneerde slijter van Slijterij Pinotage uit 

Annen je vijf verschillende zomerwijnen en bijpassende 

hapjes proeven. Hou je meer van bier of whisky?  

Vraag dan naar de bier- of whiskywandelingen.



In de natuurlijke omgeving van de Hondsrug hebben richten enkele 

restaurantkoks zich op het nieuwe koken, bewust en gezond. Met 

biologische ingrediënten en kruiden uit eigen tuin, streekproducten, 

minder suiker en aandacht voor vegetarisch of veganistisch eten. 

Bewuste restauranttips
• Restaurant de Gaffel in Valthe

• Brasserie Byzonder in Buinen

• Poolshoogte in Odoorn

• Brasserie Restaurant Eeserhof in Ees

• Restaurant Vlint 21 in Borger

• Brasserie de Berken in Gasselte

• Restaurant Rikus in Eext

• de Vlindertuin in Zuidlaren

• Eethuis voor Allen (EVA) in Zuidlaren. 

Wildplukpesto 
zonder kaas

Gezond en 
verrassend lekker!

Een recept van Leah Groeneweg, 

inhetwildeweg.nl

Ingrediënten

1 bos harig knopkruid, zevenblad of jonge 

brandneteltopjes

75 gram zonnebloempitten

1 teen knoflook

1 kopje olijfolie

flinke snuf zout

2 eetlepels edelgistvlokken

Scheut citroensap

Snijd de wildpluk in kleine stukken. Doe alle 

ingrediënten in een maatbeker en pureer 

met de staafmixer tot het een dikke grove 

massa is. Lekker op een blaadje veldzuring, 

schijfje komkommer, blaadje witlof of toastje.

De smaken van de natuur
Weet je dat je een heerlijke pesto kunt maken van zevenblad, een 

lekkere soep met hondsdraf en een frisse salade van vogelmuur? 

Gezond en verrassend lekker! Laat je verrassen door de smaken 

van de natuur en ontdek nieuwe mogelijkheden tijdens een 

wildplukwandeling of kampvuur-kookworkshop met Leah 

Groeneweg en Tim Horneman. De berm, het veld en je tuin zullen 

nooit meer dezelfde zijn.

Leuk en lekker:
Scharrel je eigen maaltijd met streekproducten bij elkaar 

Geïnteresseerd in waar je eten vandaan

komt? Of vind je het leuk om zelf je maaltijd

te oogsten? Op de Hondsrug kun je je eigen maaltijd bij elkaar 

scharrelen met overheerlijke streekproducten. 

✔ Bij Aspergeboerderij Sandur in Nieuw-Amsterdam 
 mag je je eigen asperges uit de grond steken. 

✔ Koop bij zoogdier- en kijkboerderij De Til in Dalerpeel  
 of Vijfsterren-Varkensboer Akkervarken in Valthermond  
 een (h)eerlijk stukje vlees. 

✔ Voor het toetje kun je heerlijke blauwe bessen plukken
 bij De Blauwe Bes in Geesbrug. 

✔ Haal voor een smaakvol kaasplankje een stukje geitenkaas 
 van de Kruidenwei in Nooitgedacht. 

✔ Voor ’s avonds bij de koffie haal je zelfgebakken koekjes  
 bij de molenaar van Molen De Wachter in Zuidlaren. 

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van leveranciers van 

streekproducten. Op de site vind je een compleet overzicht.

‘Wat hebben wij gesmuld van het lunchpakket dat 

we bij de bakker konden kopen! Een wat een luxe 

om het midden op de heide op te eten!’

Natuurlijk: bewust en gezond eten
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Tip

‘Zevenblad is een echte woekeraar. 

“Verschrikkelijk”, zegt de traditionele tuinier. 

“Heerlijk”, zegt de wildplukker.’



€2,50 p.p. 
korting bij 
een online 

boeking

€2,50 p.p. 
korting bij 
een online 

boeking

Houtvester Jansenweg 3 | Gasselte | 0599-565 390 | 
info@dxadventurepark.nl 

dxadventurepark.nl

Ga snel naar het grootste open 
waterpark van Nederland

Buitencentrum
Boomkroonpad
Over de bomen 
het bos zien?
Wandel eens door 
boomtoppen!
En beleef het Drentse bos op een andere manier. Een sfeervolle tocht langs wortels, boomstam en takken eindigt op de uitkijktoren. Met een adembenemend bosuitzicht als beloning.

Contact: Staatsbosbeheer
Buitencentrum Boomkroonpad
Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen

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

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

25° Noord
Belevenissen blijven je altijd bij. Bij 25° Noord  
in Drouwenerveen maak je met je groep vanaf 
8 personen geweldige avonturen mee waar nog 
lang over nagepraat wordt.
 
Expeditie Robinson bij 25°Noord.
Je kijkt elkaar aan terwijl je in de bushhut zit en 
je waant je op de eilandraad. De eerste proef 
bepaalt in welk team je gaat strijden. Tijdens 
de individuele proeven waar het draait om 
puzzelen, tactiek, mikken, uithouding en vuur 
maken zal blijken wie een echte Robinson is.
 
Bushcraft
Een verzamelnaam voor overleven in de natuur. 
Je kan vuur maken, soep maken met eetbare 
planten, brood bakken in een Dutch oven en je 
leert knive skills en knopen.
Meer info? www.25gradennoord.nl

Breeland Recreatie
Breeland Recreatie in Annen, Drenthe, is gelegen 
in een schitterend natuurgebied. Te voet, met de 
step of met de kano beleeft u de natuur telkens 
op een andere wijze.
 
Kanovaren en steppen
Kanovaren als individueel uitje of als groepsuitje 
in Drenthe? Dan is de kano zwerftocht heel  
geschikt. De rivier de Hunze kronkelt sinds enke-
le jaren weer door haar oude meanders. Kanoën 
in Drenthe is een unieke belevenis en ook erg 
leuk te combineren met een steptocht.
 
Kleintje survival
Een andere activiteit om actief te genieten in 
de Hunzevallei is onze kleintje survival. Een 
combinatie van een kanotocht op de rivier de 
Hunze en een pittige wandeling afgewisseld met 
diverse wateroversteken zoals de touwbrug en 
de slingerpyramide. Avontuur voor jong en oud! 
Meer info? www.breelandrecreatie.nl

Joytime Vrijetijdsactiviteiten

Klimpark Outdoor Grolloo 
Avontuurlijk en uitdagend Een prachtig Klimbos 
gelegen op een absoluut unieke plek. Door de 
ANWB uitgeroepen tot leukste uitje van Drenthe 
in 2018! Rondom en op recreatieplas De Kleine 
Moere bij Grolloo vindt je zes parcoursen 
variërend tussen de twee en tien meter 
hoogte. 76 hindernissen en maar liefst 725 
meter kabelbaan wachten op jou. Als je durft 
tenminste...
 
Belevingspark: belevingspark,  
 “De Stoerste Speeltuin” van Drenthe
vind je in Grolloo. Wandklimmen,
boogschieten, kanovaren, maar ook
mountainbiken, hindernisbaan en nog veel
meer. Nu met spectaculair netten parkoers!  
Meer info? www.joytime.nl

Drenthe is dé provincie bij uitstek 

waar je buiten hoog, droog of te 

water en lekker actief avonturen kunt 

beleven. Kies zelf een startpunt uit 

voor jouw avontuur!

De (St)oerste speeltuinen van Drenthe

25 Graden Noord
www.25gradennoord.nl

 Expeditie Drenthe 

 Bushcraft 
 (ook op locatie te boeken)

Breeland Recreatie
www.breelandrecreatie.nl

 Kanovaren en steppen

 Kleintje Survival

Joytime Vrijetijdsactiviteiten
www.joytime.nl

 Klimpark Outdoor Grolloo
 Door de ANWB uitgeroepen tot leukste 
 uitje van Drenthe in 2018!

 Belevenispark

Ontdek Het Land van
        Bartje

Landal Het Land van Bartje   |   Buinerweg 8, 9536 PG EES   |   0599 – 236162   |   landvanbartje@landal.nl
www.landal.nl/landvanbartje   |   www.landvanbartje.nu

 400 vrijstaande accommodaties

 Overdekt zwembad met peuterbad en glijbanen

 Onvergetelijke momenten beleven op de ponyranch

 Beleef de OER-provincie met Bartje’s Deux Chevaux

 Recreatie programma met Bollo de Beer

 Bartje’s Bike Xperience, een uitgebreide fi etsverhuur

 Bartje’s midgetgolfbaan

 Verschillende horecagelegenheden

Ponyrijden, een spannende mountainbiketocht 

of ontspannen wandelen en de historische 

Hondsrug verkennen? Een verblijf op Landal 

Het Land van Bartje is genieten voor iedereen!



 

Verblijven & 
 Overnachten
Blijf nog even en geniet 
van de stille nachten 

Op de Hondsrug raak je nooit uitgekeken. Er is 

zoveel te doen, dat lukt nooit in één dag. Blijf dus 

gerust een nachtje. 

Wil je wakker worden midden in de natuur? We hebben 

hier heel veel bos en heide, dus neem je tent, caravan of 

camper mee en kom lekker naar de camping. Liever een 

gespreid bedje? Boek een hotel, B&B of vakantiehuis, alles 

staat voor je klaar. Kom je gezellig met een groep?  

Er zijn talloze groepsaccommodaties en groepshuizen op 

de Hondsrug. Ook onze bungalowparken zijn een 

aanrader. En: bij veel accommodaties op de Hondsrug is 

ook je trouwe viervoeter welkom!

In de Oerprovincie van Nederland kun je bovendien 

overnachten op unieke locaties. Van slapen bij de 

boswachter tot overnachten in een Mongoolse yurt. 

Van een spannende boomhut tot een kunstkeet midden

 in de natuur. Of wat te denken van een heuse 

pipowagen of een ‘hippe kip’?
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Wir wünschen eine geruhsame Nacht

Im Hondsrug kommt nie Langeweile auf. Es gibt so viel zu erleben, dass nur ein 
Tag nicht ausreichen kann. Bleiben Sie also einfach über Nacht.

Sie fühlen sich der Natur nahe und lieben es, vom morgendlichen Vogelgezwit-
scher geweckt zu werden? Dann ist unsere Wald- und Heidelandschaft perfekt 
für Sie. Schnappen Sie sich Ihr Zelt, Ihren Wohnwagen oder das Wohnmobil 
und verweilen Sie auf einem der vielen Campingplätze. Sie ziehen der Natur 
ein festes Bett vor? Dann buchen Sie einfach ein Hotel, Bed & Breakfast oder 
ein gemütliches Ferienhaus. Und wenn Sie eine große Familie haben oder 
Freunde mitbringen: im Hondsrug gibt es viele wunderschöne Unterkünfte 
für Gruppen mit reichlich Platz für alle. Empfehlenswert sind auch die vielen 
Bungalow-Parks. Auch für Ihren Vierbeiner ist gesorgt, denn Land und Leute 
zeichnen sich durch ihre Tierliebe aus und in vielen Unterkünften sind Hunde 
herzlich willkommen.

Die Ur-Provinz der Niederlande, geprägt durch ihre noch heute sichtbare prähis-
torische Vergangenheit, bietet außerdem an einzigartigen Plätzen besondere 
Übernachtungsmöglichkeiten. Sie haben die Qual der Wahl: Tür an der Tür mit 
dem Förster, eine mongolische Jurte, wie Peter Pan in einem Baumhaus oder 
abgelegen in einem voll ausgestatteten und hübschen Bauwagen, in dem es 
Ihnen an nichts fehlen wird. 

Stay a while and enjoy the quiet nights 

There is always more to see on the Hondsrug. And there is so much more to do 
than anyone could manage in just a day. So why not stay the night? 

Want to wake up surrounded by natural beauty? There are many woodland and 
moorland areas, so bring your tent, caravan, or campervan, and pitch up at one 
of the many campsites.  Would rather have your bed made for you? Book a stay 
at a hotel, B&B, or holiday cottage, just waiting for you to settle down and get 
comfortable. Are you coming with a group? There are numerous group accom-
modations and holiday homes on the Hondsrug. Our holiday villages also come 
highly recommended. And: many accommodations on the Hondsrug welcome 
your four-legged friends!

The Primary Province of the Netherlands also offers stays at exotic and unusual 
locations. From a guest bed with the forester to a stay at a Mongol yurt. From a 
thrilling treehouse to an artist’s shack in the middle of the wild. Or how about a 
gypsy wagon or a trendy, retro caravan? 
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Tip
Ga romantisch overnachten in 

een authentieke woonwagen.



 

Eropuit met 
 de camper
Maak een toer over de Hondsrug met je camper. 

Verschillende campings hebben goede plekken 

waar je je camper kunt plaatsen. Camping 

Nuuverstee in Borger werd uitgeroepen tot 

beste campercamping van Nederland. Heb je 

hun camperdraaiplateau gezien? Wil je in de 

zon en meedraaien met de snelheid van de zon? 

Of uit de wind? Of elk moment van de dag een 

ander uitzicht? Dat kan, want je kunt er zelf je 

positie mee kiezen. Ook de campings Lente van 

Drenthe in Gasselte, De Weyert in Rolde, het 

Zwanemeer in Gieten en De Berken in Gasselte 

hebben speciale camperplaatsen met extra 

voorzieningen voor campergasten.

Geen eigen camper? Huur dan een camper op 

de Hondsrug, bijvoorbeeld bij Rico Recreatie 

in Gieten, RoadVip in Sleen of P&M Campers in 

Emmen. 

26    Hondsrug Drenthe Magazine Meer informatie www.hondsrugdrenthe.nl    27

Kom tot rust op de Hondsrug
Overnacht hoog en droog: In een boomhut

Ben je op zoek naar een unieke locatie om te slapen of 

je dag door te brengen? Huur dan een van de nieuwe 

boomhutten die sinds kort in Drenthe zijn gebouwd. 

Bij Vakantiepark Drouwenerzand in Drouwen en Camping 

Tolhek in Anderen kun je hoog en droog overnachten. 

Bij Vrijetijdspark Joytime in Grolloo kun je de boomhut 

een hele dag huren voor een vergadering of familie- 

arrangement. Een bijzondere ervaring!

Eén met de natuur op de camping

Heerlijk slapen op een luchtbed, onder een dak van 

katoen, omhoog gehouden door een paar tentstokken. ‘s 

Ochtends word je wakker met het geluid van vogels. Kom 

met je camper, je caravan, je vouwwagen of tent, zet ‘m 

op een van onze mooie campings midden in de natuur.

Kom eens overnachten in de winter 

Op natuurkampeerterrein Drouwen kun je 

winterkamperen. De natuur is anders, stiller, 

maar nog altijd prachtig. Een unieke belevenis.

Een gespreid bedje

Op de Hondsrug heb je een ruime keuze uit hotels 

in alle prijsklassen. In de stad, vlakbij de bossen 

of in een gezellig brinkdorp. Je geniet er van 

comfort, kwaliteit en gastvrijheid. Overnacht je 

liever in een vakantiehuis? Die hebben we in alle 

soorten en maten. Van luxe bosbungalow tot klein 

vakantieboerderijtje. Of kies je voor een verblijf op 

een van de vakantieparken op de Hondsrug? Landal, 

Molencaten, Center Parcs of Roompot hebben vast 

een huisje dat aan je wensen voldoet.

Ook een bijzondere ervaring is een overnachting in 

een B&B. In Zwinderen vind je B&B Bij Saar, bekend 

van het tv-programma Bed and Breakfast. B&B De 

Papiermaecker in Exloo dankt zijn naam aan de 

ambachtelijke manier waarop Ineke en Ad Zwijsen het 

oude ambacht van papier scheppen en boekbinden 

nog steeds demonstreren op diverse Middeleeuwse 

evenementen in en buiten Nederland.

Groepsaccommodaties met activiteiten

Familieuitje of personeelsfeestje? De diverse 

groepsaccommodaties op de Hondsrug bieden 

naast een slaapplaats een gevarieerd aanbod 

met activiteiten. Zeker de moeite waard is 

de Nieuwjaarsduik bij 25 Graden Noord in 

Drouwenerveen. En dat midden op de Hondsrug!

Tip

‘Wij hebben de caravan ingeruild voor 

een camper. Het vrijheidsgevoel van een 

camper is niet te overtreffen!’



Natuur
   & Parken
De mooiste avonturen 
beleef je buiten  

Drenthe is de Oerprovincie van Nederland. 
Met kilometers aan oernatuur kun je echt even terug 
naar de basis. Naar dat wat echt belangrijk is. Samen 
tijd doorbrengen. Wakker worden in stilte. Ontbijten 
met uitzicht op paarse, ruige heidevelden. Fietsen door 
oerbossen of wandelen over eindeloze zandvlaktes. 

Op de Hondsrug vind je veel oernatuur, gebieden die 
beschermd zijn, zoals Geopark De Hondsrug en het 
Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. 
Je vindt hier ongerept oerbos, ruige heidevelden en 
een uitgestrekt beekdallandschap. De perfecte plek om 
heerlijk in te dwalen, met de kinderen te ravotten of 
om verkoeling op te zoeken. 

Laat je verrassen door wat je onderweg allemaal 
tegenkomt. Op de Hondsrug maak je een grote kans 
om oog in oog te staan met een ‘Drentse Hooglander’, 
een heideschaap of een ree. Of kijk goed en zie de vele 
kleinere dieren die in het gebied wonen. 

Er is niets leuker dan verdwalen in een mooie omgeving 
en zomaar ergens op een rustiek plekje te belanden. 
Een plek om te niksen. Een rustgevende omgeving om 
de batterij op te laden. Of ga je liever actief de natuur in? 
Beleef stoere avonturen op de mountainbike door het 
bos of met de kano op het water.
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Unbestritten, die schönsten Abenteuer  
erlebt man immer noch draußen

Drenthe ist die Ur-Provinz der Niederlande. Die Gegend bietet 
kilometerweite, idyllische Natur, die Sie zur Ruhe kommen 
lässt und in der Sie sich auf die wichtigen Dinge besinnen 
können. Zeit miteinander verbringen und genießen. Aus der 
Ruhe neue Kraft schöpfen. Ein ausgiebiges Frühstück mit Blick 
auf violette, zerklüftete Moore. Sich mit Muskelkraft durch 
die endlosen Wälder und Sandflächen zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad bewegen.

Im Hondsrug finden Sie große Flächen unberührter Natur und 
Naturschutzgebiete, wie zum Beispiel den UNESCO Geopark De 
Hondsrug und den Nationalpark Drentsche Aa. Hier kommen 
Sie der Flora, Fauna und der Kultur unserer Landschaft auf die 
Spur. Wald, Heidegebiete und ausgedehnte Flusslandschaften 
sind der perfekte Ort zum Wandern, zum Toben mit den 
Kindern und um sich eine erfrischende Abkühlung zu 
verschaffen. Entdecken Sie die Gegend mit dem Mountainbike 
oder auch mit dem Kanu zu Wasser.

Ausspannen, in den Tag hinein leben und sich davon 
überraschen lassen, was der Abend bringt. Im Hondsrug 
stehen die Chancen gut, einem Heideschaf, Hirsch oder dem 
“Drentse Hooglander”, einem typischen Hochlandrind, zu 
begegnen. Aber auch viele kleinere Tiere bewohnen die 
artenreiche Landschaft. Es gibt einfach nichts Schöneres, 
als immer der Nase nach in eine aufregende Landschaft 
einzutauchen und die Akkus wieder aufzuladen.

The finest adventures take place outdoors 

Drenthe is the Primary Province of the Netherlands. Many 
miles of primeval landscape to help you go back to basics. To 
what really matters. Spending time together. Waking up in 
tranquillity. Enjoying breakfast while gazing on the rugged, 
purple moorlands. Cycling through primary forests or walking 
across endless sandy plains. 

There is a lot of primary landscape on the Hondsrug; 
protected conservation areas like the Hondsrug UNESCO 
Geopark and the National stream and esdorp landscape 
Drentsche Aa offer unspoilt primary forests, rugged 
heathland, and a sprawling landscape of stream valleys. The 
perfect place to lose oneself, let the children get their hands 
dirty, or look for some necessary shade. 

Come and be amazed by what you can find along your way. 
Chances are good that a visit to the Hondsrug will put you 
face to face with one of Drenthe’s Highland cows, heath 
sheep, or roe deer. Watch closely, and you may spot some 
of the smaller critters who call this area their home. There is 
nothing better than getting lost in the beautiful surroundings 
and suddenly finding yourself somewhere charming and 
rural. Somewhere to laze around. A relaxing spot to help you 
recharge. Or would you rather take a more active approach? 
Have an exciting adventure weaving your mountain bike 
between the trees, or head out onto the water with a canoe.
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De Hondsrug is een langgerekte rug die zich uitstrekt 

van het historische Coevorden tot de stad Groningen. Het 

vriendelijk glooiend karakter en zijn grote variatie aan 

deellandschappen maakt de Hondsrug toeristisch erg aan-

trekkelijk. Het veelzijdige landschap vindt zijn oorsprong 

in de ijstijd, met vele grafheuvels, hunebedden, vennetjes, 

zandverstuivingen, bossen en mooie heidegebieden. 

De Hondsrug UNESCO 
Global Geopark
Het gebied is zo bijzonder dat het de Unesco-status heeft. 

De Hondsrug UNESCO Global Geopark vertelt het verhaal 

van het unieke landschap van Oost-Drenthe. Hoe het ijs 

hier 150 duizend jaar geleden over het land schuurde en 

alles plat walste wat op zijn weg kwam. Hoe ijs en smelt-

water het landschap kneedden en boetseerden tot heuvel-

ruggen en beekdalen. Nergens ter wereld is een gebied 

met vergelijkbare geologische ontstaansgeschiedenis. 

Nationaal Park Drentsche Aa
Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa, 

gelegen op de Hondsrug, is een van de drie nationale 

parken in Drenthe. Het gebied strekt zich uit vanaf het 

Paterwoldsemeer aan de noordkant tot en met de 

boscomplexen Hooghalen, Schoonloo en Borger aan de 

zuidkant.

De Drentsche Aa kringelt en slingert 28 kilometer door het 

landschap. De beek mag zijn eigen weg vinden, waardoor 

het landschap langs de oevers van de Drentsche Aa voort-

durend verandert.
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Beschermde natuur op de Hondsrug

Toegangspoorten
Start je oerbeleving in het Nationale Park bij een van de 

vier toegangspoorten. Hier is van alles te vinden over het 

gebied en starten verschillende wandelroutes. 

• Toegangspoort ‘Wedbroeken’ bij Tynaarlo 

• Toegangspoort ‘Homanshof’ in Anloo 

• Toegangspoort ‘Onder de Molen’ in Rolde 

• Toegangspoort ‘Deurzerdiep’ in Deurze 

Tip

Meer beschermde natuur
Naast het Geopark en het Nationaal Park zijn meer 

gebieden op de Hondsrug beschermd. Zo is er een 

aantal beschermde Natura-2000 gebieden, zoals het 

Zuidlaardermeer en Bargerveen. Het stuifzandgebied bij 

het Drouwenerzand is een aardkundig monument.

De boswachterijen Emmen, Exloo/Odoorn, Gieten, Gees, 

Schoonloo, Grolloo, Sleenerzand en Borger verzorgen het 

bos- en natuurbeheer op de Hondsrug. De boswachter is 

voor de bezoekers gastheer en kenner van alles wat leeft 

en bloeit in de natuur.
Beleef de Oernatuur
 Verken het Drentsche Aa-gebied  
 onder leiding van een gids.

 Fiets dwars door de natuur op een van de  
 vele MTB-routes.

 Ga op zoek naar bevers en otters tijdens  
 een kanotocht op de Hunze. 

 Ga op safari met een jeep door Avontuurlijk Gees.

 Ga mee met een LOFAR natuurwandeling, een 
 excursie bij de radiotelescoop in Exloo waar natuur 
 en techniek samengaan. 

 Vaar met een gids over het Zuidlaardermeer 
 en ga op zoek naar beversporen.
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Vossen, dassen, bevers, slangen, reeën, je vindt ze 

allemaal op de Hondsrug. En nog veel meer. Het enige 

dat je hoeft te doen is heel goed om je heen kijken als 

je in de natuur bent. Uiteraard moet je een beetje geluk 

hebben, want niet alle dieren laten zich graag zien. 

Ga daarom eens samen met een boswachter op pad. 

Hij weet waar je op moet letten.

22 april Lammetjesdag Benneveld
28 april Lammetjesdag Exloo 
26 mei Cursus Schapen knippen in Benneveld8 juni Schaapsscheerdersfeest in Exloo 
20 en 21 juli Schapenscheerdersfestival   en Wolfeest in Balloo 
 

Bekijk het actuele aanbod op hondsrugdrenthe.nl.

Wollige
evenementen 

Oerbegrazers
Schapen als natuurlijke begrazers. Dat is pas Oer! Het hele jaar door 

trekt de schaapherder er dagelijks met de kudde op uit. De schapen 

houden de heidevelden in stand met het eten van gras en opslag van 

struiken en bomen. Neem gerust een kijkje bij een van de kuddes die 

op de Hondsrug actief zijn. Doe de wandelschoenen eens aan en ga 

op zoek naar de kudde op de hei. Bij de schaapskooi wordt dagelijks 

aangegeven waar je de kudde op het heideveld kunt vinden. Of ga 

een dag met de schaapherder mee op pad en ervaar zelf hoe het 

leven van een schaapherder is.

In het Bargerveen is een nieuwe schaapskooi in gebruik genomen. 

Deze kooi is de grootste schaapskooi ten behoeve van natuurbe-

grazing in Nederland en biedt plaats aan ongeveer 1000 schapen. 

De schaapskooi is bovendien een mooie uitvalsbasis om het Natura 

2000-hoogveengebied Bargerveen te beleven. In het bezoekerssteun-

punt is informatie te verkrijgen over de kudde, het natuurbeheer en 

de omgeving. Vanaf het dak heb je een prachtig uitzicht over de hei. 

Ook in Balloo, Exloo en Benneveld zijn kuddes waar regelmatig activi-

teiten worden georganiseerd zoals lammetjesdag en schapenscheren. 

Beleef het hoogveen in natuurgebied Veenland

Ooit was meer dan de helft van ons land bedekt met on-

doordringbaar hoogveen. Het meeste is afgegraven voor 

de winning van turf. In het uiterste zuidoosten van Drenthe 

is een snippertje hoogveen bewaard gebleven: het Barger-

veen, in natuurgebied Veenland. 

Voor veel vogels en dieren is het een prachtig leefgebied. 

Op zoek naar nog een aparte sensatie? Trek dan de laar-

zen aan en loop over het verende hoogveenpad. 

‘Tijdens het vissen op de Hunze kwam er 

opeens een bever voorbij zwemmen. De bever 

was ons te snel af, maar doordat het zo stil was 

op het water hebben we zijn ‘woning’ van een 

afstand kunnen bekijken.’ 

- Casper Visser

Dieren op de Hondsrug

Tips van de boswachter

'Op de heideterreinen hier op de 

Hondsrug komen verschillende rep-

tielen voor. Je kan zomaar een adder, 

zandhagedis of een hazelworm aan-

treffen. Bewonder deze mooie diertjes 

maar blijf wel op voldoende afstand. 

Zo kunnen deze koudbloedige dieren 

zich lekker opwarmen in de zon. En als 

het schemerig wordt treden de reeën 

en dassen uit. Op dat moment is de 

kans het grootst dat je oog in oog kan 

komen te staan met deze dieren. Als je 

ze wilt zien moet je heel stil zijn en  

rekening houden waar de wind van-

daan komt. Ze kunnen namelijk heel 

goed ruiken en hebben ze je in de 

gaten, dan zullen ze vluchten.'

 

Martijn Harms

Boswachter op De Hondsrug

Dieren spotten

• Het gebied van De Oostpolder en de Onnerpolder tussen Haren en  

 Noordlaren aan de Noordwestkant van het Zuidlaardermeer is een paradijs 

 voor veel bijzondere vogelsoorten. 

• In het unieke natuurgebied de Geeserstroom is het heerlijk wandelen. 

 Ontdek de dieren langs de meanderende beken, moerassen en bloemrijke 

 graslanden.

• Spot dieren tijdens een vollemaanwandeling met een gids. Je wandelt om 

 6.00 uur door de bossen en over de heide van de Hondsrug. Op 19 april, 

 14 september en 12 oktober vanaf het Buitencentrum Boomkroonpad bij Drouwen.
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Eko Tours 

Niet zelf lopend de bossen in maar wel de natuur in? Met 

de fluisterstille jeeps van Eko-explorer© kun je onder 

begeleiding genieten van al het moois dat de Hondsrug 

te bieden heeft. 

Avontuurlijk Gees 

Maak een avontuurlijke reis door het Geeserveld in 

een stoere landrover met af en toe een uitstapje te voet 

en beleef de oernatuur met anekdotes, legendes en 

vertellingen.

Veenland Express 

Rij mee in de Veenland Express door het Bargerveen 

of Oosterbos. Vanuit deze unieke dubbeldeks huifkar 

ontdek je de hoogvenen van Zuidoost-Drenthe.

Met een groep actief de natuur in 

Heb je een familiedag, kinderfeestje, bedrijfsuitje, 

schoolreisje of vrijgezellenfeest? Op de Hondsrug zijn 

er vele mogelijkheden om met elkaar actief de natuur 

te beleven. Laat je rondrijden in een elektrische auto, 

vaar in een kano de Hunze af, neem een nieuwjaarsduik, 

doe een spannende GPS-tocht of neem de handboog ter 

hande. Het kan allemaal op de Hondsrug. 

En is een dag met je groep niet voldoende? Boek dan 

een van de gezellige overnachtingsmogelijkheden die 

de Hondsrug rijk is. 

Loop door de toppen van de bomen

Wil je het bos eens vanuit een ander perspectief 

bekijken? Maak eens een wandeling over het 

Boomkroonpad. Loop hoog langs de toppen van de 

bomen en geniet van het mooie uitzicht!

StOere speelnatuur 

In bomen klauteren, hutten bouwen, met takken sjouwen: 

de natuur in Drenthe vormt dé allerstoerste speeltuin van 

Nederland. Ga heerlijk rennen over de Zeegser Duinen 

in Zeegse of leef je uit bij een van de speelbossen op de 

Hondsrug:

• Het Lorkenspeelbos bij het boomkroonpad in 

 Boswachterij Gieten–Borger.

• Het Speelbos aan de Oude Markeweg in Emmen.

• De Daoler Tuun met klimboom en waterspeelplaats 

 in Dalen.

• Wandelen bij de Poort van Coevorden. 

• Waterspeelplaats bij Toegangspoort  

 ‘Deurzerdiep’ in Deurze.
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Ontdek de Oernatuur op Safari

Bekijk voor je in openbaar water gaat zwemmen de 

actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit van de 

zwemplassen op www.hondsrugdrenthe.nl.

Tip

In en op het water

Zwemmen in een meertje midden in de natuur, 

kanoën, varen of waterskiën? Dat kan prima op de 

Hondsrug! Je hoeft er niet ver te zoeken om een mooie 

zwemplas te vinden. Of een plek waar je kano of een 

sloep kunt huren voor urenlang vaarplezier. 

Havendagen Coevorden

Van 5 tot en met 7 juli vinden de Havendagen in Coevor-

den plaats. De hele haven ligt vol met historische boten 

die je kunt bekijken. Er is muziek, een markt en er zijn 

leuke kinderactiviteiten. Zeer de moeite waard om een 

bezoek te brengen.

Ontdek de onderwaterwereld

Neem een unieke duik in het voormalige haaienbassin 

van de oude dierentuin in Emmen. Je kunt er tot zo’n acht 

meter diep duiken, in een omgeving die volledig de 

natuur nabootst met planten, vissen en kreeften. En hele-

maal leuk: je niet-duikende familie en vrienden kunnen 

alles volgen achter glas.

Ook het Veenmeer tussen Tynaarlo en Zuidlaren is 

interessant voor duikers door het gevarieerde aanbod 

onderwater. Zo ligt er een klein wrak, een deltavlieger, 

een caravan en is er een kreeftenwand.

Actief op het Zuidlaardermeer

Ga surfen of zeilen op het Zuidlaardermeer. Zeilschool 

Zuidlaardermeer op waterpark de Bloemert in Midlaren 

geeft lessen en verhuurt boten, sub- en surfplanken, wa-

terfietsen en kano’s. Of ga mee met de rondvaartboot en 

ontdek de woonplaats van de bever en van vele andere 

zeldzame en prachtige flora en fauna op en in het meer.

De Veenvaart.

Koning Willem Alexanderkanaal
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veld heersten en over de betoverende Witte Wieven 

die reizigers ’s nachts beheksten. Het barst hier van 

de verhalen.

Het enige UNESCO Global Geopark in Nederland

Dankzij deze unieke geschiedenis en haar sporen 

heeft UNESCO het Hondsruggebied erkend als Global 

Geopark. Wereldwijd zijn er daar 140 van, in Nederland 

is dit het enige gebied met deze status. Stichting 

De Hondsrug UNESCO Global Geopark spant zich 

samen met overheden, maatschappelijke organisaties 

en inwoners in om het gebied verder te ontwikkelen, 

te beschermen en te promoten. Daardoor kun jij die 

spannende verhalen hier zelf beleven.

Oertoer

Met een Oertoer bijvoorbeeld, die je helemaal zelf 

samenstelt. Klim en klauter door het bos, maak 

een fietstocht langs 18 hunebedden, beklim de 

Hymmelsberg, bekijk een expositie over de ijstijden 

en prehistorie, maak een ‘groene’ excursie, duik in 

het onderduikershol of ga een dagje mee met de 

schaapherder. Je kunt kiezen uit tientallen activiteiten 

en locaties.

Fiets- en wandelparadijs

Het is hier prachtig wandelen en fietsen. Langs de vele 

routes vind je 101 hotspots die de geschiedenis van dit 

gebied vertellen. Treed bijvoorbeeld in de voetsporen 

van de harige mammoet. Bewonder de hunebedden 

en grafheuvels en ontdek welke schatten onze 

prehistorische voorouders ons nog meer nalieten. 

Of kies een route langs middeleeuwse esdorpen en 

authentieke Saksische boerderijen. Starten kun je 

bijvoorbeeld bij een van onze zeven expeditiepoorten.

www.dehondsrug.nl

WELKOM OP EEN REIS DOOR DE TIJD
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. 

United Nations 
Educational, Scientific and 

Cultural Organization
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

De Hondsrug  
UNESCO Global Geopark 

De Hondsrug UNESCO Global Geopark is 

een uniek en prachtig gebied, vol spannende 

verhalen. Over gigantische ijsmassa’s en 

harige mammoeten. Over Neanderthalers, 

reuzen en Witte Wieven. En over hunebedden, 

middeleeuwse karrensporen en schatten van 

voorouders. Kom de verhalen beleven!

Gigantische ijsmassa

150.000 jaar geleden walste een gigantische ijsmassa 

hier alles plat wat op haar weg kwam. Aan het einde  

van de een na laatste ijstijd ontstond het Hondsrugge-

bied door een snelstromende ijsrivier. IJs en smeltwater 

kneedden en boetseerden het landschap tot kaarsrechte 

heuvelruggen en laagtes. In die laagtes vormden zich 

beekdalen, zoals de Hunze en de Drentsche Aa. 

Dit proces was uniek in de wereld.

Duizenden jaren mensensporen

Op de Hondsrug wonen al duizenden jaren mensen.  

Als zandrug in een zompig veenlandschap was het de 

enige streek in de wijde omtrek waar je hoog en droog 

kon wonen en reizen. Neanderthaler-jagers sloegen hier 

hun kampen op. We vonden hun vuurstenen werktuigen 

en botjes van hun jachtbuit. Het trechterbekervolk bouw-

de hunebedden om de doden in te begraven. Op het 

veld vind je nog steeds sporen van wagens en karren die 

in de middeleeuwen de Hondsrug volgden op weg naar 

Groningen. Boeren bouwden hun dorpen, boerderijen en 

kerken middenin de heidevelden, op de Hondsrug en de 

Rolderrug. Mensen maakten elkaar bang met verhalen 

over de wrede reuzen Ellert en Brammert die over het 

70 kilometer lang, 20 meter boven NAP

Het Hondsruggebied is 70 kilometer lang. 

Het loopt van het centrum van Groningen tot 

Coevorden en het Bargerveen onder Emmen. 

De Hondsrug heeft een gemiddelde hoogte 

van 20 meter boven NAP. Het Haantjeduin 

in de Emmerdennen is met 26,5 meter het 

hoogste natuurlijke punt van Drenthe. Aan 

de oostkant grenst de Hondsrug aan het lage 

Hunzedal. De steile oosthelling is overal goed 

te zien, maar in de omgeving van Gieten en 

Gasselte en ten oosten van Annen het mooist. 
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zij leefden, woonden en werkten op het land. Je zult 

ontdekken dat onze voorouders erg lijken op ons, maar 

dat ze moesten overleven met wat de natuur hen bracht. 

Het leven was kwetsbaar, maar toch hadden ze de 

middelen om te overleven. Zouden wij nu in dezelfde 

omstandigheden kunnen overleven?

Hunebed met de hoofdletter H

Het topstuk van de prehistorie, het beeldmerk van 

Drenthe, dat is het grootste hunebed zonder twijfel. 

Eén van de 52 hunebedden in Drenthe, majestueus 

in omvang en vol mysterie. Het hunebed is gebouwd 

omstreeks 3400 voor Christus, is dus zo’n 5400 jaar oud 

en is zo’n tweeëntwintig meter lang. Pas als je er voor 

staat, kom je erachter hoe groot en indrukwekkend dit 

grafmonument is. De overblijfselen van een belangrijke 

plek voor de hunebedbouwers gebouwd met grote 

zwerfkeien. Verplaats je eens in dit enorme werk van het 

trechterbekervolk. Eén van de oudste grafmonumenten 

van Nederland vraagt om eerbied en prikkelt de fantasie. 

Bezoek je Drenthe dan bezoek je een hunebed, 

natuurlijk ga je voor groots en meeslepend!

Dagelijks geopend van 10:00-17:00 uur

Ontdek de Oertijd  
Het Hunebedcentrum brengt je dichtbij de oermens

Waan jezelf in de prehistorie, de tijd van 

je vroegste voorouders, in het vernieuwde 

Hunebedcentrum. Op steenworp afstand van 

het grootste hunebed liggen de verhalen voor 

het oprapen, kom interactief in contact met 

de hunebedbouwers. Ben je nieuwsgierig naar 

het leven van de hunebedbouwers, met deze 

nieuwe expositie geniet je volop. En buiten, 

in het Oertijdpark, sta je oog in oog met de 

oermens. Lang, lang geleden komt, hier in 

Borger ineens wel héél dichtbij.

Dichterbij de oermens kom je niet

In de nieuwe expositie van het Hunebedcentrum beleef 

je de tijd van de hunebedbouwers. Vlakbij het grootste 

hunebed, dat met die reusachtige stenen het topstuk 

van de hunebedbouwers is. Om te weten te komen hoe 

deze stenen in het Hondsruggebied terecht zijn gekomen 

en wat de mensheid met het landschap heeft gedaan, 

bezoek je de poort van Hondsrug UNESCO Geopark.

Hier vind je de 150.000 jaar geschiedenis van het 

Hondsruggebied. Om de prehistorie echt te ervaren, 

bezoek je het Oertijdpark. Beleef hier in de buitenlucht 

de vroegste mens, ontdek grafheuvels en veenwegen 

voordat je het prehistorische dorp in wandelt. Hier 

zijn ’s weekends en in de schoolvakanties oermensen 

aanwezig, die je onderdompelen in hun eenvoudige 

bestaan. Laat de vonk overslaan, zie hoe je vuursteen 

bewerkt en ruik de geur van prehistorisch koken. 

Bezoek tot slot ook de grootste keientuin van Nederland.

Nieuwe expositie

Stap in de wereld van de hunebedbouwers met onze 

nieuwe expositie, een interactieve beleving waarin je 

oog in oog komt te staan met onze voorouders. 

We nemen  je mee in hun wereld,  je ontdekt hoe 



Ga samen met familie, vrienden of collega’s op 
ontdekkingsreis. Geniet van het mooie Drentse 
landschap en rij zelf in een 100% elektrische 
terreinauto door de natuur.

Met het Unesco Global Geopark De Hondsrug als 

locatie biedt Eko-Tours een bijzondere belevenis 

voor jong en oud. De prachtige natuur, historische 

bezienswaardigheden en sprookjesachtige plekjes 

staan garant voor een speciale ervaring. Onder leiding 

van een gids rij je zelf in een Eko-Explorer©; een 

Nederlandse elektrische terreinauto én de enige auto die 

Staatsbosbeheer in de bossen toestaat en je op plekken 

brengt waar je anders niet mag komen. 

Eko-Tours organiseert avontuurlijke excursies met 

verschillende thema’s en routes. De start is midden in 

de bossen van Exloo. Deskundige gidsen begeleiden de 

tours en vertellen enthousiast over dit prachtige deel van 

Drenthe.

Kom een heerlijke ochtend, middag of avond genieten! 

Ontdek via de kalender op de website alle geplande 

excursies en reserveer meteen. Voor groepen en 

bedrijven biedt Eko-Tours verschillende mogelijkheden 

voor excursies en arrangementen op maat. 

De website www.eko-tours.nl bevat alle informatie over 

Eko-Tours, de Eko-Explorer© en de mogelijkheid tot 

het boeken van een excursie. Informeer telefonisch bij 

Eko-Tours voor exclusieve excursies en arrangementen 

op maat. De excursies van Eko-Tours zijn zo opgezet 

dat ook minder mobiele gasten kunnen meedoen en 

genieten van de natuur.

Hondsrug - Exloo

info: 0031 85 303 72 43

reserveren: www.eko-tours.nl

Beleef met Eko-Tours een bijzondere ontdekkingsreis langs 
al het moois dat de Hondsrug te bieden heeft!

Eko-Tours 
Beleef het groene avontuur

Ek   -ourS
BELEEF HET GROENE AVONTUUR

Erleben Sie eines der interessanten Ausflüg-arrangements in eines der außergewöhnlichsten Unesco-Gebiete “De Hondsrug” mit Eko-Tours!  
Sie fahren selbst in einem 100% elektrischen ‘offroad’ Fahrzeug. Unser Guide wird Sie zu  diesem einzigartigen Ausflug ins “grüne” mitnehmen. 
Eko-Tours bietet Ihnen ein unvergessliches Abenteuer, die Sie unter www.eko-tours.nl  buchen können.
 
Enjoy an adventurous excursion with family and friends on our beautiful Hondsrug Unesco-Parc. Drive yourself in one of our 100% electric ‘offroad’ 
vehicles. Our guide will take you on this ‘green trip’ to special sights and beautiful nature. Book one of the interesting excursions of Eko-Tours 
on our website: www.eko-tours.nl

         Vakantieoord 
de Bronzen Emmer

   Midden tussen drie prachtige natuurgebieden ligt onze
    gezellige familiecamping met overdekt zwembad, een 
 bungalowpark met Finse bungalows en een eigen manege.
   De Drentse gemoedelijkheid is hier vanzelfsprekend!

       Mepperstraat 41, 7855 TA  Meppen (Drenthe)
         Tel: 0591-371543, info@bronzenemmer.nl

www.bronzenemmer.nl

Interesse?
Kijk op www.landal.nl/aelderholt 
of bel 0591 - 37 19 19 
Aelderholt 4, 7854 TZ Aalden

• 281 bungalows midden in de natuur
• Indoorspeelparadijs
• Kinderfeestjes 
• Bowlingbanen 
• Midgetgolfbaan 

• Beautysalon
• Familiefeesten
• Naastgelegen golfbaan
• Timber‘s Brasserie voor lunch en diner
• ParkShop (7 dagen per week geopend)

Zoveel 
  te doen

• 281 bungalows midden in de natuur
• Indoorspeelparadijs
• Kinderfeestjes
• Bowlingbanen
• Adventuregolf

• Beautysalon
• Familiefeesten
• Naastgelegen golfbaan
• Brasserie voor lunch en diner
• ParkShop (7 dagen per week geopend)

De Kwartjesberg
Gasselterstraat 9,
9533PC Drouwen

0599 - 56 42 00
info@dekwartjesberg.nl
www.dekwartjesberg.nl

De Kwartjesberg is een
gezellige groepsaccommodatie
voor een onvergetelijk groen
verblijf midden in het bos.

Op het terrein van
De Kwartjesberg zijn vele
activiteiten mogelijk zoals
boogschieten en echte
oud-hollandse spelletjes.

Maar ook in de omgeving
is genoeg te beleven, van
geschiedenis tot natuur en van
zwembad tot attractiepark.

Meer informatie over verblijf,
activiteiten, de omgeving of
om gelijk te boeken vindt u op
www.dekwartjesberg.nl.



Fietsen & 
   Wandelen
Ontdek de Hondsrug 
op de fiets of te voet

De Hondsrug leent zich bij uitstek voor urenlange 
wandelingen of fietstochten. Doorkruis het afwisselende 
landschap van bos, heide, vennetjes en zandverstuivingen 
met de snelheid die bij jou past. Je kunt urenlang toeren 
door de natuur en de dorpen, al dan niet met behulp van 
elektrische aandrijving. Of verkies je het sneller te doen 
op een wielrenfiets of mountainbike? 

Ook wandelliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen.  
Het ene moment sta je midden in een paarse zee vol heide. 
Even later wandel je door oude bossen, om vervolgens 
te genieten van een kopje koffie op een gezellige Drentse 
brink. Met de vele wandelpaden kun je alle kanten op. En de 
hond kan ook gezellig mee. In de hondenlosloopgebieden 
kunnen ze heerlijk op onderzoek uit gaan. 

We hebben een uitgebreid fietsnetwerk. Rijd van knooppunt 
naar knooppunt, volg een mooie vaste route of laat het aan 
het toeval over. Je komt hier altijd uit op een mooie plek.  
Ook voor wandelaars zijn er op de Hondsrug 
ongekend veel en interessante routes uitgezet. Een 
wandelknooppuntensysteem is in opbouw. Voor gezinnen 
met kinderen zijn er op de Hondsrug leuke kinderwandel-  
en fietsroutes uitgezet met aansprekende thema’s. 

Den Hondsrug entdecken, mit dem Rad oder zu Fuß

Der Hondsrug ist ideal für stundenlange Spaziergänge oder Radtouren. Durch-
kreuzen Sie die abwechslungsreiche Landschaft aus Wäldern, Heide, Mooren 
und Sandflächen. Nehmen Sie sich die Zeit und finden Sie Ihr Wohlfühltempo. 
Sie können sich stundenlang in der Natur aufhalten, die hier und da einem 
hübschen kleinen Dorf mit altem niederländischen Fachwerk weicht.

Auch Wanderer kommen voll auf ihre Kosten. Im einen Moment stehen Sie noch 
inmitten eines violetten Meeres voller Heide. Nur wenig später spazieren Sie 
durch alte Wälder und genießen daraufhin eine frische Tasse Kaffee und folgen 
dem munteren Treiben auf dem Marktplatz eines der vielen kleinen Dörfer. 
Wenn Sie möchten, führen Sie die vielen Wanderwege in alle Himmelsrichtun-
gen. Dasselbe gilt auch für den treuen Vierbeiner. Er wird begeistert sein und in 
den extra für Hunde freigegebenen Gebieten kann er auf eigene Faust fröhlich 
auf Entdeckungsreise gehen. Durch das ganze Gebiet läuft ein ausgedehntes 
Netz an Fahrradstraßen. Radeln Sie von Knotenpunkt zu Knotenpunkt über die 
schönsten Fahrradrouten oder überlassen Sie alles dem Zufall. Eines ist garan-
tiert: Sie werden immer an einem schönen Ort landen. Selbiges gilt auch für 
Wanderer. Es gibt eine beispiellose Anzahl an prächtigen Routen im Hondsrug 
und ein ganzes Wegenetz für den Wanderer befindet sich gerade im Aufbau. Fa-
milien mit Kindern dürfen sich im Hondsrug auf spaßige Wander- und Radwege 
mit aufregenden und interessanten Abenteuern freuen.

Discover the Hondsrug by bike or on foot

The Hondsrug is the perfect place for long walks or bike rides. Traverse the 
diversity of the landscape across woodland, heathland, moorland, and dune 
valleys – at your own pace. Explore the country sides and villages for hours, 
under your own power or with some electrical assistance. Or try to beat your 
motorised competitors on a racing or mountain bike! 

The Hondsrug is also a haven for hiking enthusiasts. From one moment to the 
next you can find yourself wandering a purple sea of heather, saunter through 
ancient forests, and take a load off for a cup of coffee at one of Drenthe’s 
welcoming village greens. The many footpaths and nature trails let you take in 
all of the gorgeous surroundings one step at a time. And canine companions are 
also very welcome to join you, with off-leash areas open for them to explore.

There is an extensive network of cycling paths. Pedal from junction to junction, 
follow a beautiful set route, or leave your journey to chance. Wherever you end 
up is sure to be beautiful. Things are no different for visitors going on foot: the 
Hondsrug offers countless interesting routes, with a walking path network of 
junctions currently under development. And there are many fun kid-friendly 
themed walking and cycling routes on the Hondsrug for families with children. 
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Toerfietsen

Op de Hondsrug liggen prachtige fietspaden die je dwars 

door de natuur leiden. Ontdek afwisselende landschap-

pen met daarin veel bezienswaardigheden. Volg de 

thematische routes of stippel zelf je route uit aan de hand 

van knooppunten. Ook de TIP-medewerkers kunnen je 

advies geven.

Drenthe is een 
vijfsterren fietsprovincie 
Drenthe is vijfsterren fietsprovincie en ontving van 

de wereldwielerbond UCI het Bike Region Label. 

Nergens anders in Nederland ligt zoveel kilometer 

aan goed begaanbare fietspaden als in de provincie 

Drenthe. 

Verken de Hondsrug op de fiets 

Op de Hondsrug zijn vele fietsroutes uitgezet die je langs 

de mooiste plekjes leiden. We lichten er een paar uit. 

De Roldertorenroute gaat dwars door het prachtige 

Drentsche Aa gebied en boswachterij Gieten-Borger.  

Op de route van 49 kilometer ga je door het esdorp 

Amen, kruis je de het Deurzerdiep over het oude tracé 

van de spoorlijn Assen-Stadskanaal en fiets je door de 

mooie dorpen Rolde en Borger.

Fietsen en genieten door de Hondsrugvallei kan met 

de Hunzeroute van 48 kilometer. Het riviertje de Hunze 

werd ooit gekanaliseerd om de afwatering te reguleren 

ten behoeve van de landbouw. Tegenwoordig krijgt De 

Hunze zijn oude meanders terug en mag het weer buiten 

zijn oevers treden.

Compleet verzorgde fiets- en wandel-

vakanties met bagagevervoer

Een fiets- en wandelvakantie waarbij 

jouw bagage van hotel naar hotel 

wordt gebracht? Dat is nu ook mogelijk 

op de Hondsrug. Ga iedere dag na 

het ontbijt op pad en volg de fiets- of 

wandelroutes langs de mooiste plekjes 

naar het volgende hotel. Je bagage 

is inmiddels gearriveerd in het hotel 

waar je ’s avonds kunt genieten van 

een heerlijk diner. Na een ontspannen 

nacht kun je de volgende dag weer 

uitgerust aan de volgende route  

beginnen. Kijk op www.hondsrugdren-

the voor de mogelijkheden van deze 

fiets- en wandelvakanties. 

Met de Klenckeroute (50 kilometer) fiets je door leuke kleine 

pittoreske dorpjes van de gemeente Coevorden. 

Je komt langs een echte havezate, langs de grootste zwerf-

steen van Nederland en door Coevorden met het enige 

kasteel van Drenthe. 

Even uitwaaien langs het water kan tijdens het 15 kilometer 

lange Rondje Zuidlaardermeer van het Groninger Land-

schap. Van 1 april tot 1 oktober kun je gebruik maken van het 

zelfbedieningspontje om het Drentse Diep over te kunnen 

steken. Start de fietstocht bij molen De Wachter in Zuidlaren. 

Langs de Flintenroute van 41,5 kilometer kom je veel keien 

tegen. De kleinere zwerfkeien zijn gebruikt voor de aanleg 

van paden en wegen. En de grote stenen? Binnen een straal 

van een kilometer langs deze route tref je maar liefst 18 hune-

bedden aan. De route start in Drouwen. 

De fietsroute Ellertsveld (51 kilometer) is een aanrader voor 

het hele gezin. Met waterpret, hunebedden en de spannende 

sage over rovende reuzen Ellert en Brammert. Je kunt starten 

in Emmen of Sleen. 

Op de fiets met de kinderen

Speciaal voor de korte beentjes is er op de Hondsrug een 

aantal leuke routes. Informeer ernaar bij het TIP-kantoor.

Pak je elektrische fiets

Met je elektrische fiets kun je met gemak grotere gebieden 

doorkruisen. Je hebt de hele Hondsrug binnen handbereik. Er 

zijn in het gehele gebied vele oplaadpunten om de accu weer 

op te laden. De meeste fietspaden deel je nu nog met andere 

fietsers, maar daar zal in de toekomst verandering in komen. 

30 mei t/m 1 juni 

Fietsen Ohne Grenzen Coevorden/Emlichheim

16 t/m 19 juli 

Drentse Fiets4Daagse met startplaatsen in Emmen en Dalen 

Bekijk het actuele aanbod op hondsrugdrenthe.nl

Leuke fiets-
evenementen

Op de fiets door het landschap

Drenthe is een van de beste fietsprovincies van Nederland. In Drenthe kun 

je genieten van prachtige natuur, mooie fietsroutes, fietsevenementen en 

een groot aanbod aan activiteiten en uitjes voor iedereen. Op de fiets kun 

je op de Hondsrug prachtige kilometers maken. Fiets door bossen en heide, 

langs vennen en veen. Terwijl de toerfietser en de wielrenner van de ver-

harde fietspaden gebruik kunnen maken, kan de MTB’er zich ‘off the road’ 

uitleven. Ieder volgt zijn eigen pad. 

Tip
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Als mountainbiker is er niets mooier dan een 

afwisselend parcours door de bossen, over heide-

velden met vennetjes en zandvlakten. Of trap even 

flink door het zand bij de zandafgravingen of langs 

de waterrand. Het is allemaal mogelijk op de 

Hondsrug. Over de gehele Hondsrug liggen uitda-

gende parcoursen waar jij je krachten kunt meten.

De langgerekte glooiing van de Hondsrug heeft voor  

de echte wielrenner vele uitdagingen. Stevig aan  

moeten zetten op de vals platte wegen en de kasseien-

stroken, daar staat dit gebied bij de wielerliefhebber 

om bekend. Het is niet voor niets dat menig wieler-

ploeg hier graag een trainingskamp organiseert.  

Een aantal groepsaccommodaties biedt hiervoor zelfs 

speciale trainingsweekenden aan. 

Randje Drenthe

Ben je een sportieve wielrenner en wil je Drenthe ontdek-

ken? Fiets dan ‘Randje Drenthe’, een wielerroute van 255 

km langs de grens van de provincie Drenthe. Binnen deze 

lange route is het ook mogelijk te kiezen uit tien kleinere 

routes van ongeveer 60 km. Een aantal daarvan gaat over 

De Hondsrug, zoals Randje Drenthe Route 5 in Coevorden 

en Randje Drenthe Route 8 in Gieterveen. Op elke route 

zijn meerdere opstapplaatsen. 

Wielrennen
Snelle wielrenevenementen 

4 augustus 
Wielerwedstrijd Gouden Pijl in Emmen 

11 t/m 15 september 
Para-Cycling Road World Championships Emmen 

Bekijk het actuele aanbod op hondsrugdrenthe.nl

Mountainbiken & Wielrennen

Fiets de Big Five 

Een bezoek aan de Hondsrug is voor jou als 

mountainbiker niet compleet wanneer je de Big Five 

niet hebt gereden. Deze vijf toproutes worden door 

mtb’ers zeer goed gewaardeerd. Probeer ze allemaal 

of maak een keuze via onze site. Daarop staan leuke 

filmimpressies van de routes. 

Sporen van strijd 

‘De eeuwenoude historie is in dit gebied zichtbaar en 

voelbaar. Het is uniek dat je als mountainbiker ‘gewoon’ 

gebruik kunt maken van dit stuk historie. Op de plek waar 

vroeger werd gestreden om grondbezit, strijdt men nu 

op de pedalen om als snelste het parcours af te leggen.’ - 

Wim Jansen, actief mountainbiker en organisator van de 

Geopark Hondsrug Classic. 

Tijd voor pauze 

Na een aantal uren de pedalen geteisterd te hebben zin 

in een pauze? Geen probleem! Dit gebied heeft genoeg 

fietsvriendelijke horecagelegenheden die je graag van 

een heerlijk hapje en drankje voorzien.

Stoere Mountainbike-
evenementen
23 maart Voorjaarstocht ATB Oosterhesselen

2 juni Rabo BushBiker MTB Zomertocht Noord-Sleen

16 juni Bartje 200, extreme marathon voor 

de mountainbike vanuit Ees

28 juni MTB Sleenerzand

31 augustus Bos en Heide tocht ATB Oosterhesselen

5 en 6 oktober Geopark Hondsrug Classic 

Mountainbike in Gasselte

20 oktober Green Field Classic Emmen

18 november Slenerveld tocht ATB ’t Haantje

Bekijk het actuele aanbod op hondsrugdrenthe.nl



Al wandelend kun je de echte Hondsrug ontdekken. 

Doe je wandelschoenen aan en ontdek plekken waar 

met de auto of op de fiets niet kunt komen. Spoor met je 

verrekijker de horizon af en spot de bijzondere vogels 

die het gebied rijk is. Maar pas op! Voor je het weet 

kruist een adder je pad. 

Ook de snellere lopers vinden op de Hondsrug unieke 

paden voor een rondje hardlopen. Ver weg van de 

bewoonde wereld kun je uren lopen zonder een weg 

over te hoeven steken of een ander mens te zien. In de 

vroege ochtend maak je de kans je snelheid te meten aan 

die van een overstekend hert of wegrennende haas. 

Waar je ook bent op de Hondsrug, overal vind je mooie 

paden en routes om de natuur te beleven. Korte en 

langere routes door de natuur, de dorpen en de steden. 

Wil je meer te weten komen over het vroegere leven in 

het dorp? Neem dan een van de vele dorpsommetjes. En 

wil je even uitrusten? Strijk dan neer bij een van de vele 

eet- en drinkgelegenheden in het gebied. 

‘Dagelijks trek ik er met de hond 
op uit, alleen of met anderen. 
De natuur verandert voortdurend, 
prachtig om te zien.’

Het Bijvoetpad in Borger is genoemd naar een zomers 

plantje die de Romeinen vroeger in hun schoenen deden 

zodat ze minder last kregen van de vermoeide voeten. 

De wandeling is 13,5 kilometer met langs de route 

diverse eet – en drinkgelegenheden om de vermoeide 

voeten rust te geven.

De Rode Draad is een bewegwijzerde route van 15,7 

km in de gemeente Coevorden. De route verbindt de 

verschillende dorpen en voert onder andere langs de 

Aelderstroom. Misschien hoor je het klapperen van de 

ooievaars of sta je zomaar oog in oog met een ree.

‘Hier kun je uren wandelen door 
de bossen of over de heide. 
Niemand om je heen, niks aan je 
hoofd. Echt even rust.’ 

Ontdek bijzondere routes

Op de Hondsrug zijn vele wandelroutes uitgezet die je langs 

de mooiste plekjes leiden. We lichten er een paar uit. 

De Veenpluisroute in de boswachterijen van Grolloo is een 

route van 7 kilometer en leidt je langs de een paar van de 

mooiste vennen en natuurlijk door het omliggende bos. 

Het Klompenpadtien is een wandelroute van 7,5 kilometer 

van Center Parcs De Huttenheugte door cultureel, educatief 

en recreatief park de Daoler Tuun en het dorp Dalen.

De 11 Hunebeddenroute van het Hunebedcentrum in 

Borger is 13,7 km en voert je wandelend langs verschillende 

hunebedden. 

Lopend kom je op de mooiste plekjes
Op pad met de kinderen? 

We hebben op de Hondsrug leuke 

kinderwandelroutes zoals het Kabouterpad 

van 1,5 km voor kinderen van 3 tot 6 jaar en 

de Indianenroute van 3,5 km voor kinderen 

van 7 tot 12 jaar bij het Boomkroonpad bij 

Drouwen. 

Of wandel bij het Hunebedcentrum in Borger 

6 kilometer mee door de wereld van de 6-jarige 

Oek. Waan je in zijn tijd, vijfduizend jaar geleden 

en ontdek waar hij woonde en wat hij deed. 

Voor de volhouders 

Vele langeafstandswandelpaden zoals het 

Pieterpad, het Groot Frieslandpad en het streekpad 

het Drenthepad lopen dwars door het gebied heen.

Wandelknooppunten

In heel Drenthe wordt een wandelknoop-

puntensysteem uitgerold. Ieder jaar komen er 

nieuwe wandelnetwerken waarmee wandelaars 

zelf een kortere of langere wandelroute op maat 

uit kunnen stippelen, ook op de Hondsrug. Blijf op 

de hoogte via de website.

Dit is leuk! 

• Fotopuzzelwandeltocht Slenteren door Sleen.

• Wandelen met bakker Joost in Odoorn.

• Een tijdreis door Drenthe met de LOFAR 

 natuurwandeling in Exloo. 

• Dorpswandeling met een gids met een 

 bezoek aan het kerkje en de oude smederij 

 in Zweeloo. 

• Stadswandeling met of zonder gids 

 in Coevorden. 

• Wildplukwandeling of struintocht met Leah 

 Groeneweg en Tim Horneman van In het 

 wilde weg in Annen.

• Geopark wandelcafés met routes en 

 rustpunten op de app AnnoDrenthe.nu. 

Tip
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Wandelevenementen
15 maart Oriëntatiewandeltocht Drouwenerveen

6 april Spirit of Nature wandeling Drouwen

9 april Vriendinnenwandeldag vanuit Molecaten Park 

Kuierpad in Wezuperbrug

19 april Spirit of Nature wandeling Drouwen

19 april Oriëntatiewandeltocht Drouwenerveen

29 en 30 mei Kennedymars Odoorn 

30 mei t/m 2 juni Drenthe wandelvierdaagse Odoorn

1 juni Historische TT Wandeltocht Rolde

30 juni Fun Walk Wandeltocht Coevorden

31 augustus Spirit of Nature wandeling Drouwen

14 september Spirit of Nature wandeling Drouwen

12 oktober Spirit of Nature wandeling Drouwen

21 december Midwinterdropping Exloo

Bekijk het actuele aanbod op hondsrugdrenthe.nl Er op uit 
   met de hond
Ook voor de viervoeters is er op de Hondsrug ruimte om 

zich uit te leven. Waar kan dat nu beter dan in een heerlijk 

bos waarin je hond vrij mag lopen. Staatsbosbeheer heeft 

daarvoor in een aantal bossen hondenlosloopgebieden 

aangewezen. In overige gebieden zijn honden welkom, 

mits aangelijnd. Let op de borden bij de ingangen. 

Lekker los lopen! 

In boswachterij Gieten-Borger mogen honden los in een 

aantal hondenlosgebieden. Op het Boomkroonpad kunnen 

geen honden mee, maar rondom zijn veel wandelmoge-

lijkheden. In de bossen tussen Borger en Exloo zijn twee 

hondenlosgebieden. 

In de bossen van Odoorn is een losloopgebied voor 

honden. In het Schapenpark in boswachterij Odoorn zijn 

honden niet toegestaan. 

In het Noordbargerbos in Emmen moeten de honden aan 

de lijn. In een gedeelte van de Emmerdennen is een proef-

gebied waar honden in het weekend aan de lijn moeten en 

de rest van de week los mogen lopen. 

In het zuidelijke en noordoostelijke deel van het Sleener-

zand zijn hondenlosloopgebieden. 

Bekijk de kaarten met hondenlosloopgebieden online op 

de Hondsrugpagina van Staatsbosbeheer. 

‘Wandel Anders’ 
Wandel met je hond onder leiding van een gids 

vanaf Tourist Info Zweeloo. 

‘Zo bijzonder: ik stap de deur uit en zit 

meteen midden in de natuur, in volledige 

rust. De enige die ik tegenkom tijdens mijn 

dagelijkse hardlooprondje is een ree of haas. 

Dat is wel anders bij mij in de stad.’ 
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Actief de natuur in! 

Het pad van flonkeringen 
Volg het pad van flonkering en laat je leiden door een uniek 

lichtkunstwerk in de bossen. Ervaar de Pixi van oktober tot 

en met december bij het Boomkroonpad in Drouwen. 

Schattenjacht! 
Ga op schattenjacht met Geocaching. In het Hondsrugge-

bied liggen vele caches verstopt. Leuk voor zowel kinderen 

als volwassenen.

Tip

Tip

Steeds meer hardlopers waarderen de mogelijkheden van de Hondsrug. Het robuuste gebied 

leent zich ook uitstekend voor mooie trailruntrainingen. Hoogteverschillen, afwisseling in  

landschap en eindeloze paden bieden mogelijkheden voor een kort trainingsrondje, maar ook 

voor de duurloopjes. Goed getraind? Neem dan eens deel aan een trailrunning event. 

Stoere loopevenementen

23 maart Geopark Hondsrug Crosscircuit Grolloo

29 t/m 31 maart Run Forest Run Trailcamp Borger

25 mei Run Forest Run Gasselterveld   

22 juni Run Forest Run Gees - Meppen

7 juli Run Forest Run Cross Triathlon Gasselterveld 

14 september Wildman Obstacle Run Sleen 

19 oktober Indian Summer trail Rolde 

diverse data: Geopark crosscircuit

Hardloopevenementen

30 juni Grachtenloop Coevorden

8 september Albert Eisingloop Dalen

Bekijk het actuele aanbod op hondsrugdrenthe.nl

Nieuw zijn drie bewegwijzerde routes van 

7 km, 10 km en 21,1 km die geschikt zijn voor 

runners, wandelaars en de Nordic wandelaars. 

De langste twee routes zijn grensoverschrijdend 

en de routes gaan over verharde wegen. Startpunt 

is sportcomplex de Swanenburg in Coevorden.
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Niets moet, alles kan

Een onbezorgde vakantie, weg van de drukte en met alle luxe midden in 

de Drentse natuur. Op Hof van Saksen trotseert u spannende glijbanen, 

maakt heerlijke fi etstochten en geniet van smaakvolle maaltijden bereid met 

streekproducten in de verschillende restaurants. Niets moet, alles kan. Dát is 

het Hof van Saksen-gevoel. Wij zorgen dat uw vakantie buitengewoon is. 

Op Hof van Saksen is alles om onvergetelijke herinneringen op te doen. 

Het genieten begint op het moment dat u uw sfeervolle, rietgedekte boerderij 

binnenstapt. Wanneer de kleinste kinderhartjes sneller kloppen tijdens het spetteren 

in het muzikale peuterbad. Wanneer u een verwenmoment hebt tijdens 

een beautybehandeling of massage in onze stijlvolle Spa & Wellness. 

Ook kinderen beleven een bijzonder vakantiegevoel. Neem bijvoorbeeld de 

Bounz® Arena, onze trampolinehal met maar liefst 24 trampolinespringvelden. 

Dat vraagt toch om te gekke salto’s? In de Kinder Academies hebben kleine 

avonturiers de ruimte om naar hartenlust te ontdekken en spelen. 

De 13 meter hoge klimtoren bedwingen, de mooiste bouwwerken maken, 

op zoek naar kleine dieren in het bos… Genoeg spannende verhalen voor straks 

op het schoolplein!

Hof van Saksen

Benieuwd naar wat Drenthe nog meer te bieden heeft? U bent van 
harte welkom in onze inspirerende cadeauwinkel Lekker Hip aan 
Hoofdstraat 20 in Borger. Hier wordt met veel plezier gewerkt door 
enthousiaste jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, die met 
hulp, hele mooie dingen maken. Geniet van onze welbekende losse 
thee, zoete en hartige delicatessen en Home Deco artikelen, Blond 
serviezen, hobbyartikelen en nog veel meer. Maar in het bijzonder 
van onze prachtige met zorg samengestelde cadeaupakketten.

Hunebedcity
In het zomerseizoen hebben we een pop-up terras in het  
centrum van Borger, direct naast de kerk. Kom hier lekker  
genieten van een hapje en een drankje terwijl de kinderen  
zich heerlijk vermaken met het aanwezige speelgoed.

Hoofdstraat 20, 9531 AG Borger    0599-855684    www.lekker-hip.nl       Lekker Hip    open dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur

Lekker Drents
Deze productlijn vol kwalitatieve artikelen is met veel  
plezier gemaakt en samengesteld met de enthousiaste  
hulp van onze bijzondere medewerkers. Bewonder onze  
unieke streekproducten zoals kniepertjes, bier, warme  
wieven wijn of Drentse Turf. Leuk om te geven, te krijgen  
én ervan te genieten! Alle producten van Lekker Drents  
zijn met veel zorg en liefde gemaakt en dat proef je.  

Lekker Hip
Kijk binnen in de plaggenhutten, 
school, kerk, gevangenis en drukkerij. 
Rusten met een hapje en drankje kan 
in de oude Drentse Boerenherberg. 
De kinderboerderij en speeltuin maken 
het uitje compleet

Geopend: 
30 maart -31 oktober 2019 
van 09.00 -18.00 uur

Entreeprijzen:
kinderen t/m 3 jaar  gratis
kinderen t/m 11 jaar  5.00 Euro
volwassenen  8.50 Euro

Honden aangelijnd toegestaan, 
rolstoelvriendelijk

Gratis parkeren

GA OP REIS IN HET VERLEDEN VAN DRENTHE 
IN OPENLUCHTMUSEUM ELLERT EN BRAMMERT

Openluchtmuseum

Ellert en
Brammert

TRAMSTRAAT 73, 7848 BJ SCHOONOORD, T: 0591 382421
WWW.ELLERTENBRAMMERT.NL

 Expositie 2019 
In de ban van het Rembrandtjaar  

“Pracht en Praal” 

Internationaal Klompenmuseum 
 

Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde 
T 050 - 309 11 81 - www.klompenmuseum.nl 
 

Open:  
29 mrt - 1 nov 2019, di t/m zo van 14-17 uur 
Groepen op afspraak, 29 mrt - 21 dec. 2019 

1/4 pagina advertentie 130 x 90 mm 
 
Extra 150 woorden redactioneel met 
foto. 
 
Prijs: 250,00 euro ipv 295,00 



Cultuur 
& Erfgoed

De Hondsrug zit vol met cultureel erfgoed. 

Veel sporen van het verleden vind je hier midden 

in de natuur. De in de ijstijd ontstane glooiing, de 

hunebedden en andere archeologische monumenten 

vormen een schat aan historische bezienswaardigheden. 

De authentieke dorpen en steden met vele 

rijksmonumenten nemen je mee terug in de tijd. 

In sommige plaatsen worden speciale evenementen 

georganiseerd om de historie opnieuw te beleven. 

De Hondsrug kent vele legendes en sagen. Ken je 

het verhaal van Ellert en Brammert of De Prinses van 

Sweel? In diverse musea vind je meer van deze en 

andere fascinerende verhalen en inkijkjes in 

het verleden van de Hondsrug. 

Ook op artistiek gebied heeft het Hondsruggebied 

veel te bieden. Het bijzondere landschap inspireerde 

vele kunstenaars, waaronder Vincent van Gogh en Max 

Liebermann, tot het maken van prachtige werken. Nog 

steeds zijn kunst en natuur in Drenthe onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Bezoek een galerie of atelier en zie 

de kunstenaar aan het werk. 
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Entdeckungsreise in die Geschichte

Die kulturelle Geschichte des Hondsrug kann man auch heute 
noch überall erleben. Mitten in der Natur begibt man sich auf 
eine Reise zu den Spuren der Vergangenheit. Die Erhebung des 
Hondsrugs, entstanden während der letzten Eiszeit, zahlreiche 
Hünengräber und andere archäologische Denkmäler stellen 
eine riesige Schatzkammer an historischen Sehenswürdigkei-
ten dar. Diese sind maßgeblich für die typische Landschaft 
der Region, so wie wir sie heute kennen. Besuchen Sie die 
authentischen Dörfer und Städte mit den vielen Nationaldenk-
mälern und erleben Sie die reiche Geschichte hautnah. Viele 
der Orte sind für ihre besonderen Veranstaltungen bekannt, 
welche Tradition und Kultur aufgreifen und auch heute noch 
mit Leben füllen.

Geschichtsträchtige Orte bringen natürlich auch viele Sagen 
und Legenden mit sich: Kennen Sie die Geschichte von Ellen 
und Brammert oder das Märchen der Prinzessin von Zweeloo? 
Diese und viele andere faszinierende Erzählungen aus der 
Vergangenheit des Hondsrug können Sie in verschiedenen 
Museen entdecken.

Große Kunst ist ebenfalls Teil des Hondsrug. Die besondere 
Landschaft inspirierte viele Künstler zu großartigen Kunst-
werken. Bekannte Namen wie Vincent van Gogh und Max 
Liebermann hatten eine enge Verbindung zu der Region und 
bis heute sind Kunst und Natur stark miteinander verflochten. 
Begeben Sie sich zu den Galerien oder Ateliers. Die Chancen 
stehen gut, einen Künstler direkt bei der Arbeit beobachten 
zu können.

Immerse yourself in history 

The Hondsrug is has a rich cultural heritage. Many traces of 
the past still now lie half hidden within pristine natural sur-
roundings. The sloping grounds that date back to the Ice Age, 
the chamber tombs, and other archaeological monuments 
present a wealth of historical landmarks. The authentic villa-
ges and cities with their many national monuments transport 
visitors to a time long past. Some towns organise special 
events centred on historic re-enactment. 

The Hondsrug is the stage for many legends and sagas. Have 
you heard of the giant highwaymen Ellert and Brammert, 
or the wealthy Princess of Zweeloo? You will find numerous 
fascinating stories and glimpses into the past of the Hondsrug 
in one of the many local museums.

The Hondsrug also has much to offer from the artistic point 
of view. The exceptional landscape has inspired many artists, 
including Vincent van Gogh and Max Liebermann, to create 
gorgeous works of art. In Drenthe, art and literature are still 
inextricably linked. Visit a gallery or studio and watch an 
artist at work. Een duik in de 

geschiedenis
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Sporen van het verleden

Het culturele erfgoed van Drenthe vind je hier midden in 

de natuur. Cultuur en natuur, het beste van twee werelden. 

De Hondsrug staat bekend om de prachtige natuur met 

hoogteverschillen ontstaan in de ijstijd. De mens heeft daar 

in vele eeuwen waarde aan toegevoegd met grafheuvels 

en hunebedden, dorpen en steden, landbouw en 

gebouwen. 

De Hondsrug, een aantrekkelijke glooiing 
De Hondsrug heeft een lengte van 70 kilometer met 

Groningen op het noordelijke uiteinde en Coevorden in 

het zuiden. De rug heeft een gemiddelde hoogte van 20 

meter boven NAP. Het Haantjeduin in de Emmerdennen is 

met 26,5 meter boven NAP het hoogste natuurlijke punt van 

Drenthe. Aan de oostkant grenst de Hondsrug aan het lage 

Hunzedal. De steile oosthelling is overal goed te zien, maar 

in de omgeving van Gieten en Gasselte en ten oosten van 

Annen het mooist zichtbaar. 

Zwerfkeien met een functie
De meeste van de 54 hunebedden in Nederland liggen op 

de Hondsrug. Op een steenworp afstand van het grootste 

hunebed, in Borger, staat het Hunebedcentrum waar je het 

verhaal van de hunebedbouwers uitgelegd krijgt. Lees op 

pagina pag. 40 en 41 meer hierover.

De Hondsrug UNESCO Global Geopark 
De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de 

hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen 

de identiteit van het Hondsruggebied. Het gebied 

is bijzonder en uniek met geologisch erfgoed en 

landschappen van internationale waarde. Daarom heeft 

het een officiële UNESCO-status: De Hondsrug UNESCO 

Global Geopark. Lees op pagina pag. 36 en 37 

meer hierover.

Archeologische monumenten 
Alle hunebedden, maar ook de vele grafheuvels 

en urnenvelden hebben de beschermde status van 

archeologisch monument. Drenthe telt 90 archeologische 

monumenten, waarvan de meeste op de Hondsrug te 

vinden zijn.

Het gebied De Strubben Kniphorstbosch bij Anloo is het 

grootste archeologische monument van Nederland. Er zijn 

vele sporen die nog goed zijn te zien in het landschap, zoals 

hunebedden, grafheuvels, een galgenberg, bomkraters en 

karrensporen. Via een wandel- of fietsroute kom je langs de 

meest bijzondere locaties.

Een veenweg uit de ijzertijd
Tussen Valthe en Ter Apel heeft vroeger een veenbrug 

gelegen, bedoeld om het natte veen te doorkruisen. Aan 

de hand van sporen in het landschap is de twaalf kilometer 

lange weg in oude glorie hersteld. Dit jaar (2019) gaat deze 

open.
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Authentieke dorpen en steden 

Hier op de Hondsrug vind je nog veel authentieke dorpen 

waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Oud Borger, Exloo, 

Anloo en Gasteren zijn een bezoekje waard. Bekijk de vele 

rijksmonumenten die ons gebied rijk is, van boerderij tot 

havezate, van kerk tot keuterij. 

Monumentaal erfgoed
Het Hondsruggebied is rijk aan monumentale panden. 

Zo zijn er vele oude Saksische boerderijen. In Anloo staat 

de oudste kerk van Drenthe en in Rolde staat een 15e 

eeuws kerkje in Gotische stijl. Bij Oudemolen staat vlakbij 

het Oudemolense diep de korenmolen ‘de Zwaluw’ uit 

1837. 

Het Vervenershuis in Valthermond is gebouwd in 1916. 

Het rijksmonument is door Het Drentse Landschap volledig 

gerestaureerd. Iedere zaterdag is het museum met 

winkeltje in het voorhuis te bezoeken. 

In het tweede weekend van september zijn vele prachtige 

monumenten gratis toegankelijk tijdens de landelijke Open 

Monumentendag.

Vestingstad Coevorden 
Coevorden, de oudste stad van Drenthe, was vroeger 

een van de belangrijkste vestingsteden van het land.  

De stad lag op een strategische plek en werd daardoor 

een welvarende vestingstad. In het hart van Coevorden 

ligt het kasteel dat stamt uit de elfde eeuw. Het is het enige 

kasteel in Drenthe. Het Kasteel van Coevorden, werd 

grondig gerenoveerd en het daarbij behorende pakhuis 

de Vlijt werd omgetoverd tot hotel. Een gewilde plek voor 

bruiloften. In het Arsenaal, een voormalig pakhuis, is het 

Stedelijk Museum Coevorden en Tourist Info Coevorden 

gevestigd. 

Beleef de geschiedenis op straat 
De stad Coevorden staat ook bekend als ‘Ganzenstad’. 

Op de markt in Coevorden werden eeuwenlang ganzen 

verhandeld. Tegenwoordig is de Ganzenmarkt een 

folkloristisch evenement. 

Cittaslow
Van Gemeente naar Gemeenschap. 

Dat is Cittaslow gemeente Borger-Odoorn. 

De gemeente kenmerkt zich door een 

prettige leefomgeving en haar rijke cultuurhistorie. Daarom 

draagt de gemeente het internationale Cittaslow keurmerk. 

De Cittaslow filosofie samen bewuster leven en genieten 

van het beste uit het verleden en het heden. De combinatie 

gastvrijheid, leefomgeving, cultuurhistorie en behoud van 

eigen omgeving, dat is waar Cittaslow voor staat.

Etstoeldag Anloo 
Ga een dagje terug in de tijd in het dorpje Anloo.  

Op Etstoeldag wordt ieder jaar een authentieke rechtszitting 

in de middeleeuwse kerk van Anloo nagespeeld. Rondom 

de kerk is een 17e-eeuwse jaarmarkt met muzikanten, 

goochelaars en handelaars. 

’t Maotie is een Drentse boerderij in Gasselte, dat op 

een prachtige locatie ligt. Hier kun je overheerlijke 

pannenkoeken eten, een à la carte diner gebruiken, 

genieten van een Drentse koffietafel of een heerlijk 

buffet. Maar ook voor een kop koffie of High Tea kun 

je hier uitstekend terecht! 

Tip

Culturele evenementen 
Elke 2e vrijdag van de maand van okt t/m april 

Literair café de Amer in Amen

11 en 12 mei Nationale Molendag

23 juni Drentse dag in het openluchtmuseum  

Ellert en Brammert in Schoonoord 

11 t/m 14 juli Zuidenveld in Zweeloo

4 augustus Oertijdmarkt Borger

17 augustus Etstoeldag in Anloo

31 augustus Garnizoensdag Coevorden

14 en 15 september Open Monumentendagen 

oktober Oktobermaand Kindermaand 

11 november Ganzenmarkt in Coevorden 

Bekijk het actuele aanbod op hondsrugdrenthe.nl.
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Legendes en sagen

Berend Botje 

Iedereen kent het een negentiende-eeuws kinderliedje 

over Berend Botje dat ging varen met zijn scheepje naar 

Zuidlaren. Wil je Berend Botje ontmoeten? Ga dan in het 

centrum van Zuidlaren op zoek naar de fontein aan de 

Stationsweg. Het originele beeld van Berend Botje vind je 

in Molenmuseum de Wachter. 

Ellert en Brammert 
De meest bekende Drentse legende is die van Ellert 

en Brammert, twee reuzen, vader en zoon, die vier 

eeuwen geleden hier woonden. Vanuit hun hut op 

het Ellertsveld stroopten de rovers de omgeving af. 

Ga voor hele verhaal van Ellert en Brammert naar het 

openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. 

Op 23 juni brengen toneelspelers het museum tot leven 

tijdens de Drentse dag.

De Prinses van Sweel 
Prinses van Zweeloo is de naam die werd gegeven 

aan de stoffelijke resten van een vroeg-middeleeuwse 

mevrouw, wier graf werd gevonden tegenover het 

Kerkje van Sweel in Zweeloo. De prinses van Zweeloo is 

te zien in het Drents museum in Assen. Wil je de prinses 

een beetje leren kennen? Loop dan de geocache-route 

Prinses van Sweel. Een creatieve puzzelwandeling van 

ongeveer 3,5 km rond en door Zweeloo. 

Het meisje van Yde 
Bijna tweeduizend jaar lang lag het Meisje van Yde in het 

Drentse veen, toen ze in 1897 door twee veenarbeiders 

gevonden werd. Ga voor het verhaal van het Meisje van 

Yde naar het Drents Museum in Assen. 

Lees de verhalen van deze personages op 
www.hondsrugdrenthe.nl.

*April/ mei:                                                
zondag 12.00-17.00 ,                              
di t/m zat. 10.00-17.00 u.                                                                     

*Juni t/m aug.:                                        
zon & ma. 12.00-17.00,                                
di t/m zat. 10.00-17.00u                                                  

Sept/ okt.:                                        
zondag 12.00-17.00,                              
di /m zat. 10.00-17.00 uur.                                                                       

*Nov/ dec.:                                                
don t/m zat. 11.00-16.00 uur.                                                                                

* Pasen/ Hemelvaart /                        
2de Kerstdag : 12.00-17.00 uur. 

Jan t/m mrt: open op afspraak   

Kanaalstraat 9, 
7858TE, Eeserveen, 
0599287269,                 
info@harwikeramiek.nl  
www.harwikeramiek

*20.000 m², 
beeldentuin, 
*Keramiek, 
Brons, Glas, 

Steen        
*vrij entree 

Hoofdstraat 45 | 9531 AC BORGER | 0599 - 767278
Dorpsstraat 35 | 7814 PS WEERDINGE | 0591 - 762939

Friesestraat 2 | 7741 GV Coevorden | 0524 - 762829
info@dekaasbank.nl | webshop: www.dekaasbank.nl 
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Muziek en theater op de Hondsrug

Beluister de melancholie van de Hondsrug
Hondsrug Drenthe is de bluesregio van Drenthe. Bluesmuziekliefhebbers komen aan 

hun trekken in de bluescafés zoals café ’t Keerpunt in Spijkerboor, Hofsteenge in Grolloo, 

cultuurcafé de Amer in Amen en cultuurpodium Van Slag in Borger. 

Grolloo, het ‘Mekka van de blues’ in Nederland 
Blues wordt in Drenthe in een adem genoemd met Grolloo. De legendarische blueszanger 

Harry Muskee woonde er jarenlang in een boerderij. Hij en zijn band Cuby & the Blizzards 

hadden er hun oefenruimte. In deze boerderij is sinds juni 2011 het C+B Museum ingericht. 

Jaarlijks wordt in juni het Holland International Bluesfestival georganiseerd in Grolloo, het 

internationale podium waar oude en jonge bluesgoden hun talenten aan de wereld etaleren. 

Evenementen  
met muziek en theater 
 

8 en 9 juni Vocaal Festival Annen

8 en 9 juni Hello Festival Emmen

12 t/m 14 april Snarenpluk Dalerveen

14 en 15 juni Bluesfestival  
(International en kleine bluesfestivals) in Grolloo 

23 juni Drentse dag in het openluchtmuseum  
Ellert en Brammert in Schoonoord. 

5, 6 en 7 juli FestiValDerAa in Schipborg

6 juli Muziek aan ’t waoter in Emmer-Compascuum

7 juli Full Colour Festival Emmen

13 juli Fantasy Fair Coevorden

19, 20 en 21 juli Weidepop Dalen

21 juli C’est la Vie, straattheaterfestival Emmen 

15 t/m 17 augustus Horecadagen Coevorden

23 augustus Sweelpop Zweeloo

4 t/m 8 september de Toorn van Thunaer

6, 7 en 8 september UITmarkt Emmen Stadsbbq edition

8 september Shanty & Seasong Festival Emmen

15 september Korenfietstocht Pedaal Vocaal
in het stroomdalgebied Drentsche Aa

Bekijk het actuele aanbod op hondsrugdrenthe.nl.

NIEUW IN 2019
Locatietheater de Toorn van Thunaer
Een unieke belevenis is de muziektheatervoorstelling de Toorn van Thunaer. 

De voorstelling heeft vijf uitvoeringen van 4 tot en met 8 september op landgoed 

De Klencke, in het buitengebied van de dorpen Sleen, Oosterhesselen en Zweeloo. 

Het speciaal geschreven geromantiseerde verhaal is gebaseerd op historische 

feiten en regionale sagen en wordt uitgevoerd in streektaal.

Beleef deze historie fietsend en wandelend
Er zijn fietsroutes van 35 en 60 km gemaakt langs historische punten in deze drie 

dorpen en omgeving. Daarnaast is er een wandelroute van Oosterhesselen 

en De Klencke met een historische inslag.
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Beleef de historie in een museum

Ga een cultureel dagje uit 
en bezoek een of meerdere 
musea in de regio. 

Het fascinerende verhaal van Coevorden
Coevorden heeft een boeiende, maar heftige 

geschiedenis vol oorlog, vernietiging en een eeuwig 

durende strijd om de macht. Het Stedelijk Museum 

Coevorden, gevestigd in het Arsenaal, neemt

je mee op een ontdekkingsreis langs het fascinerende 

verhaal van Coevorden vanaf de eerste burggraaf tot 

en met de dag van vandaag. 

Klompen stelen de show in expositie 
‘Pracht en Praal’
Klompen zijn het symbool van Nederland. Naast het 

praktische worden ze nu ook gezien als kunstobject.  

In expositie ‘Pracht en Praal’ worden ‘meesterwerken’ 

uit de hele wereld getoond met kunstzinnige patronen 

en schilderingen met portretten en stillevens.  

Te bewonderen van 29 maart tot en met 1 november in 

het Internationaal Klompenmuseum in Eelde.

Museum Collectie Brands
Herinneringen ophalen aan vroeger. Dat kan in 

Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht. De 

boerderij heeft een bijzondere verzameling penningen, 

munten, kaarten, sieraden, dia’s uit de veenkoloniën, 

kalenders, curiosa, archeologica, kleding, serviesgoed 

en glaswerk van Jans Brands. 

Keramisch museum Royal  
Goedewaagen in Nieuw-Buinen
Bezoek een van de oudste aardewerkfabrieken van 

Europa in Nieuw-Buinen. Bij Royal Goedewaagen 

maken ze nog net zo ambachtelijk aardewerk 

als 400 jaar geleden. Nu combineren ze 

ambachtelijk vakmanschap nu met de modernste 

ontwerptechnieken. De collectie in het keramisch 

museum is divers en varieert van unieke tulpenvazen 

tot aan pennendozen en mokkenseries. 
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Musea op de Hondsrug
 

• Internationaal Klompenmuseum in Eelde

• Molenmuseum De Wachter in Zuidlaren

• Dorpsmuseum de Kluis in Eext

• Keramisch museum Royal Goedewaagen  

 in Nieuw-Buinen 

• Expositieboerderij Versteend Leven Drouwen

• Hunebedcentrum in Borger

• C + B museum in Grolloo

• Museum restauratieatelier De Poffer  

 (poppen en berendokter) in Tweede Exloërmond

• Vervenershuis in Valthermond

• Tractor en Werktuigen Museum Jan  

 Drenthe in Valthermond

• Historische drukkerij bij Ellert en Brammert  

 in Schoonoord

• Museumdorp Orvelte

• Het Frensenhoes in Meppen

• Harmonium Museum in Barger-Compascuum 

• Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht

• Industrieel Smalspoor Museum Erica

• Het Van Gogh Huis Veenoord/Nieuw-Amsterdam

• Museum Meringa in Zandpol 

• Museummolen Jan Pol in Dalen

• Stedelijk Museum Coevorden

• Synagoge in Coevorden

• Museum Thijnhof in Coevorden

Veenpark Barger-Compascuum 
In het Veenpark in Barger-Compascuum, bij Emmen, 

komt de Drentse veenhistorie tot leven. Je rijdt en 

vaart er door nostalgische dorpen en een natuurlijk 

hoogveengebied met echte turfafgraving. De bakker, 

de kruidenier, de klompenmaker en de turfsteker zijn 

er elke dag aan het werk. 

Leuk voor kinderen! 
Ga op ontdekking met drie historische figuren uit  

de geschiedenis van Coevorden. Beleef hun verhaal 

met puzzels en raadsels in het Stedelijk Museum  

Coevorden. Breng ook een bezoek aan het ArcheoLAB.



De Artistieke Wereld    
  van de Hondsrug

Laat je inspireren door de creativiteit op de Hondsrug. 

Breng een bezoek aan een van de ateliers of galerieën  

met schilderkunst, sieraden of beeldhouwwerken. Of ga  

zelf aan de slag en laat de creativiteit de vrije hand. 

Vincent van Gogh

Al bijna 250 jaar is de Hondsrug door de bijzondere natuur 

een inspiratiebron voor kunstenaars. Vanaf 1772 trokken 

schilders te voet met een schetsboek en later in volle 

bepakking met een opvouwbare schildersezel en kruk,  

een parasol of paraplu en schilderskist de natuur in.  

Vincent van Gogh, de Duitse Max Liebermann en de 

Fransman Alphonse Stengelin waren enkele van de vele 

kunstenaars die naar het Hondsruggebied reisden, op zoek 

naar de schoonheid van het Drentse landschap.  

Mede dankzij deze schilders wordt Drenthe nu nog in 

de hele wereld bewonderd.

De voormalige herberg in Nieuw-Amsterdam/Veenoord 

waar Vincent van Gogh in 1883 logeerde is nu het Van Gogh 

Huis. Hier word je meegenomen naar de periode  

dat Vincent van Gogh in Drenthe verbleef. 

Hoe mooi is Drenthe... 

Vooral na 1900 trokken de schilders naar het

wat achteraf gelegen Exloo, om te constateren

dat de vooruitgang ook daar zijn sporen naliet.  

Oude bomen werden gerooid, de onafzienbare heide  

werd gescheurd om als bouwland te dienen, bossen  

werden aangelegd in het kader van de werkverschaffing  

en er kwam zelfs een spoorlijn. Jammer voor de schilders, 

fijn voor de mensen, die daardoor wat meer konden 

verdienen. De schilders en een fotograaf legden vast wat 

verdwijnt of verdwenen is. De onafzienbare heide kennen 

we nu alleen nog van verhalen en afbeeldingen.
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Für weitere Informationen auf Deutsch 
besuchen Sie gerne unsere Webseite.

Visit our website for more information in English

Aangenaam Borger-Odoorn

Eten & drinken 41

Koffie, Thee, Lunch, 
Borrel, Diner 

Biologisch, streekproducten grote 
keuze vegetarisch, vegan, gluten-
vrij, lactosevrij, minder suiker, verse 
thee, kruiden, groentes uit eigen 
tuin en kas.

Brasserie Byzonder
Bewust Genieten

Hoofdstraat 67 Buinen
www.brasseriebyzonder.nl

Bel ons voor 
uw reservering!
0599-856806

Openingstijden mei tot oktober:
Maandag gesloten | Dagelijks van 
10.00 tot 22.00 open. Openingstijden 
winterperiode zie website.
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Kunst bekijken

Kunst en natuur lijken in Drenthe onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Combineer ook een 

bezoekje aan een galerie of atelier met een 

wandeling in de natuur. 

Zwaganaga in Exloo heeft een prachtige beeldentuin  

en een galerie met beeldende kunst en vormgeving.

Keramiektuin galerie Harwi in Eeserveen biedt 

abstracte keramiek, voornamelijk mens -en dierfiguren 

uit eigen atelier op 20.000 vierkante meter tuin. 

Daarnaast staan er beelden opgesteld van brons, RVS, 

marmer, glas en natuursteen. 

Galerie Drentsche Aa in Balloo exposeert en verkoopt 

schilderijen van Drentse schilders, stillevens, 

landschappen, hedendaagse-moderne kunst en bronzen 

beelden.

Galerie Van Strien in Nieuw-Amsterdam is een galerie 

voor hedendaagse figuratieve kunst. Met wisselende 

tentoonstellingen en een gevarieerde collectie 

schilderijen, grafiek, keramiek, glas en brons.

Galerie Lemferdinge in Paterswolde toont gedurende 

het jaar verschillende exposities en tentoonstelling op  

de bovenverdieping van Landgoed Lemferdinge.

Atelier Ton ter Linden in Sleen is het bedrijf van Ton ter 

Linden en zijn partner Gert Tabak. Ton maakt tuinkunst, 

aquarellen en pastellen. Gert is fotograaf en maakt 

incidenteel beelden. Hun werk is op afspraak te zien in 

hun galerie. 

Atelier AE is het atelier van Annemarie Elberse in Sleen. 

Zij maakt glaswerk geïnspireerd op foto’s verhalen en 

emoties. 

Galerie Bij Leth is het atelier van Ingo Leth, gevestigd 

in het Rensenpark in Emmen. Hier tref je naast de 

doorlopende expositie van kunstenaar zelf ook 

wisselende werken van internationale kunstenaars.

Ook het bekijken waard: 
• Beeldentuin en galerie Gees: Een nieuwe  
 zomerexpositie. 

•  Museum Thijnhof in Coevorden: Surrealistische  
 en realistische kunst. 

•  Museum de Buitenplaats in Eelde: Hedendaagse 
 kunst waarin figuratie een rol speelt, werk op papier, 
 illustraties, klassieke moderne kunst en tuinarchitectuur. 

• Keramisch museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen: 
 Een schatkamer aan sieraardewerk, gebruiksgoed, 
 tegels en tegeltableaus. 

•  Galerie ‘Kunst op Vijf’ in Coevorden: Werk van de 
 leden van het Coevorder Kunstenaars Collectief (CKC). 

• ’t Leitze Pleijn in Benneveld: Antiquarische en 
 tweedehands boeken, records en lp-verzamelingen, 
 exposities en workshops.

Kunst, cultuur en innovatie  
in het Rensenpark in Emmen
Het hele jaar door worden verrassende evenementen 

georganiseerd in het Rensenpark (de voormalige 

dierentuin) in Emmen. De coulissen van het oude 

dierenpark zijn omgetoverd tot een creatief mensenpark 

waar steeds iets nieuws te beleven is. Het Rensenpark is 

een inspirerende ontmoetingsplaats rond kunst, cultuur 

en innovatie. Vanaf de entree vind je galerieën en ateliers 

met druktechnieken, keramiek, kledingontwerpers,

een glasblazer en een edelsmederij. Ook is er een 

stadstheater, een activiteitencentrum voor ouderen en 

een stadsboerderij. 

Kunstenaarsdorp Zweeloo 
Het idyllische dorp Zweeloo oefent een grote 

aantrekkingskracht uit op (amateur-) schilders. 

De schilders komen om in alle rust de pure natuur te 

schilderen. Het verhaal van Kunstenaarsdorp Zweeloo 

wordt permanent getoond in de KunstenaarsHerberg 

achter Bistro Tante Sweel in Zweeloo. In de ambiance 

van de oude dorpsherberg vertellen de schilders van 

Zweeloo in korte filmpjes over hun leven en hun werk. 

Maak vanuit Zweeloo een fietstocht van ongeveer 

20 km langs 20 kunstpanelen op de Brinken in 

Zweeloo en vier omliggende dorpen. Of doe de 

kunstwandeling ‘Kijk!, Kunst, Buiten!’, een route 

van ongeveer 6 km langs kunstwerken in Zweeloo, 

verkrijgbaar bij het TIP-kantoor.

Tip
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Met Vincent van Gogh rond Zweeloo
Wou u eventjes vertellen van een tochtje naar 

Zweeloo, het dorp waar Liebermann lang gelogeerd 

heeft en studies heeft gemaakt voor zijn schilderij.’ 

Zo begint Vincent van Gogh zijn brief aan zijn broer 

Theo. Vincent reed met herbergier Scholte mee 

op een boerenkar van Veenoord naar Zweeloo. 

‘Vergezel’ Vincent op zijn tocht in en om Zweeloo met 

deze fietsroute (35 km, ±3 uur). 

Summer Art Event in Balloo 
Tijdens het Summer Art Event in Balloo zie je ruim 

twintig schilders aan het werk in het Stroomdalgebied 

van de Drentsche Aa. Fiets en wandelroutes leiden je 

langs de mooie plekjes in het Drentsche Aa gebied 

waar de kunstenaars schilderen. Startpunt: Galerie 

Drentsche Aa Balloo. 

Schilderachtig Zweeloo
Op 14 september organiseert TIP Zweeloo 

Schilderachtig Zweeloo. Loop deze dag door de 

straatjes van Oud-Aalden en zie op verschillende 

plaatsen (amateur)kunstenaars aan het werk. 

Zelf aan de slag
Volg een boetseerworkshop bij Zwakanaga in Exloo of 

een teken- en schilderworkshop bij Marion Mencke in 

Noord-Sleen of bij Galerie Atelier 41 in Buinerveen.

In Annerveenschekanaal kun je in de zomer op 

woensdagmiddag komen tekenen en schilderen bij 

Laurens Boersma van GeBau. Of doe mee met zijn 

schilderdagen in het bos van Landgoed Heidehof in Eext.

7 en 8 juli Summer Art Event in Balloo16 en 17 juli Schildersfestival Montmartre in Oosterhesselen 
11 augustus Kunstmarkt in Wezup
14 september Schilderachtig Zweeloo in Oud Aalden 

Bekijk het actuele aanbod op  hondsrugdrenthe.nl.

Kleurrijke
Evenementen



Hoewel mijn ouders mij Daphne hebben genoemd, ben ik  
als fotograaf beter bekend onder de naam Davado. Fotografie 
is voor mij een passie. Naast dat ik in mijn vrije tijd veel 
fotografeer, ben ik ondertussen al zo`n 4 jaar huisfotograaf 
van het Hunebedcentrum. Van alles wat je kan fotograferen is 
landschapsfotografie mijn favoriet. Even heerlijk jezelf terug 
trekken in de natuur. Genieten van wat er te zien is en het 
vastleggen, met je camera. 

De Hondsrug
Ik woon en werk op de Hondsrug. Door mijn werk is die 
connectie alleen maar sterker geworden en ben ik mij meer 
gaan verdiepen in zijn rijke geschiedenis. Dit gebied heeft 
zo veel te vertellen. Veel van die verhalen vind je terug in het 
landschap. Op zijn eigen manier, leeft de geschiedenis hier 
nog steeds. De Hondsrug is zeer fotogeniek, geen twijfel over 
mogelijk. De natuur krijgt hier veel de ruimte, waardoor er een 
diversiteit is aan landschap. Loofbos, naaldbos, heide, beekjes, 
noem maar op. Op de Hondsrug is een camera gewoon een 
musthave. Overal vind je wel mooie plekjes. 

Mijn favoriete plek
Ik heb aardig wat van de Hondsrug mogen zien, maar nog lang 
niet alles. En als er een ding is wat ik geleerd heb, is het wel dat 
er niet een favoriet plekje bestaat. Er zijn er zo veel. Om er toch 
eentje te kiezen, kies ik mijn favoriete plekje in de omgeving 
van Borger. Dat is bij hunebed D21. Vooral in de zomermaanden 
tijdens de zonsondergang is het daar prachtig. Als de zon 
bijna onder gaat, schijnt deze precies tussen de stenen van het 
hunebed door.

Davado, Borger
www.facebook.com/DavadoFreelance 

De Hondsrug door de ogen van twee fotografen

Davado

Mijn favoriete foto is gemaakt op een van 
mijn lievelingsplekjes. In de zomermaanden 
tijdens de zonsondergang kom ik daar 
maar al te graag. In deze foto wilde ik 
vooral laten zien hoeveel rust en ruimte de 
omgeving uitstraalt. En dat is goed gelukt.

 Probeer op gelijke hoogte te komen 
van je onderwerp. Een kind of een 
huisdier krijg je vaak mooier op de 
foto als je de foto neemt op gelijke 
hoogte van het kind of het huisdier.

 Probeer wat je wilt fotograferen niet 
precies in het midden te zetten. Juist 
wat meer naar links of rechts, zorgt 
vaak al snel voor diepte, waardoor 
een foto interessanter wordt. 

 Gebruik je opties. Ook al maak 
je alleen maar vakantie kiekjes 
met je telefoon, probeer de opties 
eens uit. De smartphones hebben 
tegenwoordig goede voorinstellingen, 
waardoor een foto al snel beter uitpakt.

Handige tips

Heb jij een mooie 
foto gemaakt op de Hondsrug? Stuur deze 

dan op naar info@hondsrugdrenthe.nl en wie 
weet staat jouw foto volgend jaar in het 

Hondsrug Drenthe magazine! 



Ik hou mij sinds 2014 parttime bezig met natuurfotografie. 
Met name dieren en landschappen in de Hondsrugregio zijn 
onderdeel van mijn portfolio, maar ik fotografeer ook paarden- 
en wielersport. Mijn foto’s worden gebruikt voor boeken, 
foldermateriaal en magazines. Afgelopen jaar behaalde ik 
een tweede plaats én een eervolle vermelding (top 7) bij de 
gerenommeerde fotowedstrijd Groene Camera 2018. Daarnaast 
werd een van mijn landschapsfoto’s uitgekozen voor de National 
Geographic Focus Gallery in het Museon te Den Haag. 

De Hondsrug
Aangezien ik ben opgegroeid nabij het bosrijke Gasselterveld 
(Boswachterij Gieten-Borger) is de Hondsrug de regio waar voor 
mij natuurbeleving, ontspanning, sport en hobby hand in hand 
gaan. Ik fiets en wandel er graag en ook ruiterroutes zijn de 
moeite waard.De Hondsrugregio kent een verscheidenheid aan 
landschappen met een uiteenlopend karakter. In het Hunzedal, 
het oorspronkelijke veengebied dat grenst aan de oostelijke 
flank van de Hondsrug is het landschap wijds. De stroming 
in de meanderende Hunze, ook wel Oostermoersche Vaart of 
Drents Diep genoemd, zorgt voor de dynamiek. De fotografische 
mogelijkheden zijn eindeloos. Op de zandgronden van de 
Hondsrug zijn bos en heide in ieder jaargetijde weer verrassend 

anders. De verscheidenheid aan dieren, planten en insecten in 
samenhang met de landschappen zorgen steeds opnieuw voor 
foto-inspiratie.

Mijn favoriete plek
De gemengde bossen, heideveldjes en vennetjes in de 
Boswachterij Gieten-Borger en omgeving zijn voor mij de 
thuisbasis voor de fotografie. Ik observeer en fotografeer er 
graag wild zoals reeën, dassen, vossen of boommarters en zie 
er regelmatig vogels die minder algemeen zijn.

Mijn favoriete foto
Reebok op de winterse heide van de Hondsrug
Deze foto van een reebok op de winterse heide heeft voor  
mij iets bijzonders. Het sneeuwde die dag korte tijd hevig.  
De reebok kwam vanuit de dekking waar hij door een kudde 
Drentse heideschapen werd verdreven. De foto is uit de hand 
gemaakt met een 300 mm telelens. De korte sluitertijd en het 
meetrekken van de camera zorgen ervoor dat de reebok  
goed scherp kon worden vastgelegd.

Hindros Fotografie, Gasselternijveen
Website: www.henkosinga.nl

Henk Osinga

 Gebruik voor landschapsfoto’s een 
groothoeklens om meer van het 
landschap vast te kunnen leggen.

 Mocht je graag ‘wildlife’ op de 
Hondsrug willen vastleggen dan 
gebruik je een telelens (grofweg met 
een brandpuntsafstand van 200 t/m  

600 mm). Om bewegingsonscherpte 
te voorkomen gebruik je bij 
dieren in actie een sluitertijd van 
minimaal 1/500 s, maar je kunt 
ook experimenteren met kortere 
sluitertijden om snelheid juist  
te accentueren. 

 Ga er op uit als de licht- en/of 
luchtomstandigheden de moeite 
waard zijn. De zon hoeft niet altijd 
te schijnen om een mooie foto te 
kunnen maken. Ook als het bewolkt 
of regenachtig is kun je tot mooie 
resultaten komen. 



Geniet van een dagje uit op 
De Huttenheugte! 

Zwemmen in de Aqua Mundo, deelnemen aan een van de vele activiteiten, zoals de 
nieuwe Escape Room! Geniet in de zomer van alle watersport activiteiten, en het gehele 

jaar door van onze shows! Voor een activiteiten overzicht of meer informatie  
www.dagjecenterparcs.nl/huttenheugte of 0524-594666. 

Parkeerkosten € 5,00 per auto, per dag.  
Tegen inlevering van deze bon betaalt u bij De Huttenheugte geen parkeerkosten. 

Geldig t/m 31 december 2019. 


