Drenthe
Oerprovincie van Nederland

Ongerepte natuur
Alle ruimte om te genieten

Stoerste speeltuin
Achter elke boom
een nieuw avontuur

Wereld(s) erfgoed
Indrukwekkende
en unieke verhalen

Drenthe, Oerprovincie
van Nederland

Alle ruimte om te genieten
Drenthe telt maar liefst drie Nationale Parken en heeft prachtige natuurgebieden. Weg van de gebaande paden en dwars door de
Drentse wildernis kan je hier uren struinen zonder iemand tegen te komen. Maar de natuur biedt ook volop mogelijkheden voor
bijzondere ontmoetingen en originele belevenissen. Al wandelend of fietsend heb je in Drenthe alle ruimte om te genieten.

Unieke en indrukwekkende verhalen
Naast spannende avonturen vind je in Drenthe ook bijzondere verhalen.
Neem bijvoorbeeld het verhaal over de hunebedden. Spannend en
mysterieus. Het verhaal over Vincent van Gogh, die in Drenthe
inspiratie zocht en vond. Het verhaal van de paupers, die in de Koloniën

Wanneer het leven draait om overvolle agenda’s en continue bereikbaarheid is het soms tijd om

van Weldadigheid een perspectief op een beter bestaan geboden werd.

de wereld om je heen even op pauze te zetten. Terug naar de basis en naar dat wat echt belangrijk

Of het aangrijpende verhaal van meer dan honderdduizenden Joden,

is. Samen tijd doorbrengen en nieuwe herinneringen maken. Wakker worden in stilte. Ontbijten

Sinti en Roma dat in Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt

met uitzicht op paarse, ruige heidevelden. Fietsen door ongerept bos of wandelen over eindeloze

verteld.

zandvlaktes. Goede verhalen en stoere avonturen. Dat vind je in Drenthe, Oerprovincie van Nederland.

Bijzonder overnachten
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Geniet van

Wanneer de nacht invalt, biedt Drenthe de beste slaapplekken om

de mooiste

schaapjes te tellen. Bijvoorbeeld in een boomhut. In een Cabiner,

Achter elke boom een nieuw avontuur

Ontmoet de herder. Word vies. Klauter in bomen. Bedwing de

natuurfoto's van

ver van de bewoonde wereld. Een voormalige bajeswoning, een

In Drenthe beleef je de spannendste avonturen. Niet achter een

achtbaan en ga op zoek naar kabouters. Kortom, neem de tijd,

Drenthe en volg

Tralalunabusje of bijvoorbeeld een koloniehuisje. Maar ook voor

beeldscherm, maar gewoon buiten in de natuur. Bouw hutten.

pak de ruimte en doe dingen die je nog nooit of al heel lang niet

@Oerdrenthe

‘gewoon’ kamperen op de camping of overnachten op een vakantiepark,

Trotseer de ruige natuur op de mountainbike. Dans in de regen.

meer hebt gedaan.

op Instagram

in een hotel of bed and breakfast zijn legio mogelijkheden.
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Cultuur en erfgoed

De inhoud van deze gids is met grote
zorgvuldigheid samengesteld, maar onder
voorbehoud van Covid-19 ontwikkelingen.
Houd Drenthe.nl, de app en de websites van
de evenementen en bedrijven in de gaten
voor de meest actuele informatie.

drenthe.nl
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Groningen

Nationaal Park
Drentsche Aa

Assen

Nationaal Park
Drents Friese Wold

Legenda

Nationaal Park
Dwingelderveld

Koloniën van Weldadigheid Veenhuizen
Steenwijk

Drents Museum Assen
Hunebed Highway (N34)
Emmen

TT Circuit Assen
Hoogeveen

Hunebedcentrum Borger
Koloniën van Weldadigheid Frederiksoord

Meppel

Herinneringskamp Westerbork
Coevorden

UNESCO Global Geopark De Hondsrug
WILDLANDS Adventure Zoo Emmen

Hunebed
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Natuur & Parken

In Drenthe ontdek je

ongerepte natuur

Ontdek verborgen schatten,
ga op pad met een gids
Drenthe biedt een landschap vol verhalen.
Verhalen die de natuurbeschermers je
graag vertellen. Ga met ze op pad en ontdek
alle schatten die in de Drentse natuur
verborgen liggen. Kijk op de websites van
Natuurmonumenten, het Drents Landschap,
Staatsbosbeheer en IVN voor het uitgebreide
aanbod aan excursies en workshops.

Hunebedden,
verhalen van rituelen
Hunebedden zijn de oudste monumenten
van Nederland. In Drenthe vind je er maar

De Drentse savanne

liefst 52, waarvan 47 op de Hondsrug.
Gewoon midden in de natuur en voor
iedereen toegankelijk. Hunebedden zijn
gebouwd van zwerfkeien die in de IJstijd
naar Drenthe zijn meegevoerd. Nieuwsgierig
geworden? Kijk op pagina 36 voor meer
informatie.

Wist je dat...
Het Drents Heideschaap
het oudste schapenras
van het vaste land van
West-Europa is?

Stonehenge in Drenthe

Schaapjes tellen
Maak kennis met de herder en zijn schapen
en bezoek een schaapskooi. In Drenthe vind
je 11 schaapskooien. Het is een prachtig

Drenthe biedt je ruimte. Ruimte om je te verwonderen. Ruimte voor grote avonturen en ruimte

gezicht wanneer hier een paar honderd

om je hoofd leeg te maken. Midden in de Drentse natuur kom je tot rust. Hier zet je de wereld

dames terugkomen of vertrekken voor

even op pauze en heb je tijd voor dat wat echt belangrijk is: tijd voor elkaar. Fiets door de bossen.

een lange dag op de heide. De grazende

Struin over heidevelden. Wandel over oneindige zandverstuivingen en zwem in azuurblauwe
meren. Gewoon in Drenthe. Dichtbij huis en toch het gevoel even helemaal weg te zijn.

schapen zorgen ervoor dat de heide minder
snel vergrast. Door het 'snoeien' van de
heidestruikjes blijft de heide krachtig en
gezond. Rondtrekkende schaapskuddes

"Als je weet waar je moet kijken,
is schoonheid een stuk dichterbij dan je denkt."
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zijn dus niet alleen schitterend om te zien.
Ze zijn ook van grote waarde voor zowel
natuurbeheer als cultuurhistorie. Kijk voor
de locaties op drenthe.nl/schaapskooien

De Provence in Drenthe
drenthe.nl/natuur
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Natuur & Parken

Nationaal Park

Het Dwingelderveld
De grote, stille, natte heide

Stilte, weidsheid, heide tot aan de horizon,
gevarieerd bos, stuifzand en tientallen
schitterende vennen. De tijd lijkt hier stil te
hebben gestaan. Je waant je in een andere wereld
in het Dwingelderveld, het grootste stille natte
heidegebied van West-Europa. Geen wonder dat
er veel bijzondere planten en dieren voorkomen.

Boswachter Hans:

‘Kom je ook de Drentse Big Five
spotten in het Nationaal
Park Dwingelderveld?’
(adder, das, ree, kraanvogel, Drents Heideschaap)

Zo is het gebied een paradijs voor vlinders en
reptielen. Wie heel stil is, kan een ringslang of
adder zien wegglippen of hoort de unieke roep
van de kraanvogel.

Bezoekerscentrum
Het bezoekerscentrum aan de Benderse in Ruinen
is het ideale vertrekpunt om dit authentieke
Drentse landschap te ontdekken. Hier worden
ook vele activiteiten georganiseerd: van vroege
vogelexcursies tot een snertwandeling. Bij de
schaapskooi in Ruinen zie je in de zomermaanden
elke dag hoe een schaapsherder ‘s ochtends met
zijn schapen de heide op gaat en aan het eind
van de middag terugkomt.
• Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Benderse 22, Ruinen

Tips:

• Zonnebadende adders spotten.
Bij de radiotelescoop aan de rand van
de heide heb je de grootste kans om
adders te spotten.
• De wereld van OERRR ontdekken.
Bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld
in Ruinen vind je een natuurspeelplaats.
• Een volle maan wandeling maken.
• Op vroegevogelexcursie gaan.
• Geniet van het uitzicht vanaf de uitkijktoren.
• De unieke Nature Game Drenthe beleven.
• Wandel met vrienden, gezin of familie.
Familiepad Noordenveld

In het Dwingelderveld is het stil. Heel stil. Trek je wandelschoenen aan en struin door de
schitterende natuur. Links en rechts grazen Drentse heideschapen. Een boommarter krijgt

Schaapskooien

Lammetjesdag

Tussen de blatende heideschapen staan, is een onvergetelijke ervaring.

Natuurmonumenten organiseert in april de

In het Dwingelderveld staan twee schaapskooien. Eén aan de Benderse,

jaarlijkse ‘lammetjesdag’ bij de schaapskooien

op loopafstand van bezoekerscentrum Dwingelderveld. De andere vind je

in Ruinen en Lhee. Herders en vrijwilligers

aan de andere kant van het gebied, aan het Achter 't Zaand bij Lhee. Beide

geven uitleg over de kudde en voor de kids zijn

kuddes worden door een herder gehoed. Ook zijn er in het Dwingelderveld

er naast lammetjes aaien en knuffelen leuke

stukken heide en bos waar schapen (en runderen) grazen zonder herder.

wolactiviteiten te doen.

klimles van zijn ouders en tussen de heide schiet een adder weg. Het stilste plekje van Nederland

Hier zoeken zij zelfstandig hun weg en scharrelen hun kostje bij elkaar.

biedt je alle ruimte om je hoofd leeg te maken en je batterij weer eens goed op te laden.

• Schaapskooi Ruinen - Benderse 36, Ruinen
• Schaapskooi Lhee - Achter ‘t Zaand 4, Lhee
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Natuur & Parken

Nationaal Park

Drents-Friese Wold
Dwaal van zandverstuiving naar vennetje
en van heide naar moeras

Je dwaalt door oude, grove dennenbossen. En dan ineens gaat het bos over in heide en voor je het weet kuier je door graslanden met
unieke plantensoorten. Her en der ontdek je een verscholen vennetje. Aan de Oude Groningerweg vind je het hunebed van Diever en
in de beekdalen kom je kleurrijke bloemen tegen.
Het gebied is enorm uitgestrekt. Ideaal om te paard of op je mountainbike te verkennen. De ruige paden dagen je uit en na de
inspanning vind je verkoeling in het water van het Canadameer. Maar ook op een gewone fiets of te voet is het Drents-Friese Wold
een belevenis. Groots in zijn schoonheid en variatie, werkelijk een Wold zonder grenzen. In het Buitencentrum kun je terecht voor
diverse routes. Ook is hier een tentoonstelling te zien en worden er activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Wist je dat het Drents-Friese Wold behoort tot de
donkerste plekken van Nederland? In een heldere nacht zijn
hier wel 2900 sterren te zien.

Tips:

• Het familiepad: een pad voor de hele
familie. Toegankelijk voor rolstoelers,
blinde, slechtziende en dove mensen.
Startpunt: Buitencentrum
Drents-Friese Wold te Appelscha.
• Blotevoetenpad: schoenen uit, sokken
uit en lopen maar! Voel het zand
tussen je tenen, het koele water en de
takjes die zacht in je voeten prikken.
Startpunt: Buitencentrum
Drents-Friese Wold te Appelscha.
• Te paard door het Wold: echt een
walhalla als je ruiter of menner bent
met ruim 175 ruiter- en menroutes,

Het
Drents-Friese
Wold. Eén grote
adrenalinekick!

diverse accommodaties en faciliteiten.
• Volle maan wandeling.
• Beklim één van de drie uitkijktorens.

Mooie uitvalsbasissen voor diverse
fiets- en wandeltochten:

Voel de wind tegen je wangen en geniet van het zonnetje op je huid. Struin door de
'Kale Duinen'. Wandel over de mysterieuze zandvlakte het Aekingerzand. Geniet van
de onstuimige heidevelden en verbaas je al wandelend over het steeds wisselende
decor van één van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland.

• Buitencentrum Drents-Friese Wold
Terwisscha 6a, Appelscha
• Natuurpoort Hoogersmilde
Bosweg 23a, Hoogersmilde
• Tourist Info Diever: op korte afstand
van het dorp Diever, Bosweg 2a.
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Nationaal Park

Drentsche Aa
Duizenden jaren cultuur
in een waaier van meanderende beken

"Hoe het gebied
zo bijzonder is
geworden? Door er
weinig ingrijpends
aan te doen”
Nationaal Park Drentsche Aa is een compleet natuur én cultuurhistorisch landschap dat zich uitstrekt van Groningen tot net boven
Westerbork. Dorpen, landbouw, beekdalen en natuur smelten hier samen. Het is onze gezamenlijke taak het waardevolle karakter
van het beekdallandschap, met brinkdorpen, essen en heidevelden met schapen te behouden voor de toekomst.
“We doen het samen”, dat is wat André Brasse (Coördinator Communicatie en Educatie van
Nationaal Park Drentsche Aa) meermalen benadrukt. Hij verzorgt onder andere uitgebreide
cursussen aan bewoners en recreatie en horeca ondernemers. Het zijn volgens hem
dé gastheren en -vrouwen van het Nationaal Park. “Men kan zien hoe mooi een gebied is,
maar als gasten het verhaal erachter kennen, dan gaan ze het voelen en wordt

Tip van André:
Ga eens wandelen of fietsen

het waanzinnig”.

rondom het dorpje Amen.
Hier zijn diverse routes die

Alle tijdlagen zijn prachtig terug te zien in het huidige landschap. Het maakt van
Nationaal Park Drentsche Aa een ‘open geschiedenisboek’. Van hunebedden, karresporen,

een prachtige Nationaal Park
ervaring geven.

grafheuvels, galgenbergen tot markenstenen. Nergens in Nederland vind je zoveel

De beken in Nationaal Park Drentsche Aa slingeren door een oeroud landschap. Ze worden beschouwd als
de enige Nederlandse beken die grotendeels hun oorspronkelijke meanderende loop hebben. Ze brengen

overblijfselen uit de prehistorie en cultuurhistorische overblijfselen dicht bij elkaar als in
het Drentsche Aa-gebied. Er zijn karakteristieke brinkdorpen met oude Saksische boerderijen,
molens en kerken bewaard gebleven.

je langs mooie es- en brinkdorpen, prehistorische monumenten, dorpen, essen en velden. Nationaal Park
Drentsche Aa is een bijzonder Nationaal Park dat meer dan alleen natuur te bieden heeft.

Maar ook de bijzondere flora, waaronder vele orchideeën, is een erfenis
uit het verleden. Prachtige uitzichtpunten en doorkijkjes zorgen ervoor
dat het landschap een blijvende indruk achterlaat.

Unieke flora en fauna
Als je bijzondere bewoners wilt spotten dan zit je goed in
Nationaal Park Drentsche Aa. Het is namelijk het leefgebied
van onder andere de bever, de ijsvogel en de weidebeekjuffer.
Daarnaast vind je er prachtige bloemen en planten zoals
de Zwartblauwe Rapunzel, Zonnedauw, de Stengelloze
Sleutelbloem en de Orchidee.

Tips:

• De Strubben Kniphorstbosch. Tussen Anloo en Schipborg.
Het enige archeologisch reservaat van Nederland.
• Familiepad Deurze. Startpunt Toegangspoort Deurze.
• Ballooërveld en schaapskooi. Een prachtig groot heideveld
tussen Gasteren, Rolde en Balloo.
• Uitkijkpunt Kymmelsberg.
• Uitkijktoren Holmers-Halkenbroek.

• Wedbroeken - Tynaarlo

andre_brasse

Parkeerplaats tegenover camping Veenmeer,

Andre Brasse werkt bij IVN Regio Noord onder andere

Zuidlaarderweg 37

als Coördinator Communicatie en Educatie van

• Anloo
Parkeerplaats naast De Homanshof, Lunsenhof 20

Nationaal Park Drentsche Aa. Daarbij staat hij bekend
om zijn prachtige natuurfotografie.

• Deurze - Rolde
Parkeerplaats achter CR De Aanleg, Asserstraat 63
14
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UNESCO Global Geopark

70 kilometer lang,
20 meter boven NAP

De Hondsrug

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

Dompel je onder in de sporen van de IJstijden

Haantjeduin in de Emmerdennen is met
26,5 meter het hoogste natuurlijke punt
van Drenthe. Aan de oostkant grenst de

Van de 52
hunebedden in
Drenthe vind je er
maar liefst 47 op
de Hondsrug.

Hondsrug aan het lage Hunzedal. De steile
oosthelling is overal goed te zien, maar het
allermooiste tussen Gieten en Annen.

Hunebedden
De oudste monumenten van Nederland vind je in Drenthe,
hunebedden! Deze robuuste prehistorische graven zijn
ingenieus gebouwd met grote zwerfkeien uit de IJstijd. Maar
liefst 52 van de 54 hunebedden in ons land vind je in Drenthe,
waarvan 47 op de Hondsrug langs de N34. Niet voor niets wordt
deze weg tussen Groningen en Coevorden de Hunebed Highway
genoemd. Wil je alles weten over hunebedden? Ga dan naar het
Hunebedcentrum in Borger. Deze hunebedhoofdstad telt maar
liefst 11 hunebedden, waaronder de grootste met nummer D27.

De Hondsrug. Een schitterend glooiend gebied, waar de sporen
uit lang vervlogen tijden nog altijd zichtbaar zijn. Het gebied
kent zijn oorsprong in de IJstijd en herbergt naast schitterende

Wist je dat elk hunebed een nummer heeft en dat er slechts
eentje is met een echte naam? Dit is hunebed De Papenloze kerk
bij Schoonoord.

Sabeltandtijgerspoor
Volg het spoor van de sabeltandtijger of maak een

natuur vele hunebedden en grafheuvels. De Hondsrug strekt zich

tijdreis van 470.000 jaar met een VR bril. De bril is tevens

uit van de stad Groningen tot aan het historische Coevorden.

te gebruiken voor Tijdreisroute Leewal en sinds kort ook
bij de vijf interactieve fietsroutes Steenmannetje Op Fietse.
Meer informatie via de TIP kantoren.

Het landschap is internationaal zó bijzonder dat het de status
UNESCO Global Geopark heeft gekregen. Wereldwijd zijn er 147 Geoparken,
waarvan de Hondsrug de enige is in Nederland.. De Hondsrug is een
verzameling van prachtige natuurgebieden, waaronder Nationaal Park
Drentsche Aa (zie pagina 14), aardkundig monument het Drouwenerzand,
het Natura-2000 gebied Bargerveen (zie pagina 22) en de Geeserstroom.

Beleef de verhalen!
• Start een expeditie bij één van de expeditiepoorten
of startpunten. Zie pagina 19
• Hunebedcentrum Borger
Zie pagina 33 & 59
• Openluchtmuseum Ellert & Brammert
Zie pagina 33 & 59
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Gigantische ijsmassa

een snelstromende ijsrivier. IJs en smeltwater kneedden en

150.000 jaar geleden walste een gigantische ijsmassa hier

boetseerden het landschap tot kaarsrechte heuvelruggen en

alles plat wat op haar weg kwam. Aan het einde van de

laagtes. In die laagtes vormden zich beekdalen, zoals de Hunze

een na laatste IJstijd ontstond het Hondsruggebied door

en de Drentsche Aa. Dit proces was uniek in de wereld.

• Stedelijk Museum Coevorden
Zie pagina 81.
drenthe.nl/hunebedden
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Groningen

Zuidlaren

Bezoek de expeditiepoorten
en startpunten
in het Hondsruggebied

Spijkerboor
Zeegse

1

Annen
Anloo

Eext

Gasteren

Assen

Stadskanaal

Gieten
Gasselte

Loon
Hondsrug

Rolde

Drouwen

2
3
Grolloo

Ter Apel

Borger

1

De Homanshof, Anloo | staatsbosbeheer.nl

2

Boomkroonpad, Drouwen | boomkroonpad.nl

3

Hunebedcentrum, Borger | hunebedcentrum.nl

4

De Nabershof, Emmen | denabershof.nl

5

Veenpark, Barger-Compascuum | veenpark.nl

6

Van Gogh Huis, Veenoord/Nieuw Amsterdam
vangogh-drenthe.nl

7

Het Arsenaal, Coevorden | museumcoevorden.nl
Noordelijk Scheepvaartmuseum, Groningen
noordelijkscheepvaartmuseum.nl

Exloo

Hortus Botanicus, Haren | hortusharen.nl
Waterpark De Bloemert, Midlaren | debloemert.nl

Schoonloo
Valthe
Odoorn
Hondsrug

Schoonoord

Westerbork

Rolder Rug

Een tijdloze ontdekking
4

Zweeloo

5

Emmen
Sleen

Barger-Compascuum
Nieuw-Dordrecht
Rolder Rug

Gees

Erm

Duitsland

Klazienaveen
Erica

6

Nieuw-Amsterdam

Veenoord
Hondsrug

Bargerveen

Dalen

Schoonebeek

Tourist Info
Hunebedden

Weiteveen

7
Coevorden

Schaapskooien
(brink)dorpen & steden
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Nog meer...

ruimte om te genieten!

Onlanden
Ingeklemd tussen het Drentse zand en de Groningse klei, vind je een
bijzonder nat laagveengebied, echt ‘Onland’. Ruige hooilanden, wuivend
riet en moerasbos kenmerken dit van origine waterbergingsgebied, dat
uitgegroeid is tot een uitgestrekt recreatief natuurgebied. Kronkelende
paden langs beken en plassen nodigen uit tot een stevige fiets- of
wandeltocht. De échte beleving is natuurlijk op het water te vinden,
in een kano, bootje of op een hippe sup. Het Leekstermeer, omzoomd
door rietkragen en houtwallen, is dé plek voor een heerlijke dag op het
water. In de Kop van Drenthe vind je enorm
veel afwisselende landschappen binnen
enkele tientallen kilometers.

Bewoners

De otter, de watersnip,
De Onlanderij - Madijk 1, Eelderwolde

de ‘blauwe’ heikikker,

Vanaf de Borchsingel staan er routebordjes

de oeverzwaluw en de

naar het informatiepunt De Onlanderij

kwartelkoning.

Reestdal
Een eeuwenoud uniek, ongeschonden en mysterieus beekdal op de grens
van Drenthe en Overijssel. Het landschap wordt gekenmerkt door bos,
heide, hooilanden en oude boerderijen. Er komen bijzondere planten en

Drenthe heeft ruimte. Zoveel ruimte dat je er niet alleen drie Nationale Parken vindt,

dieren voor, waaronder de holwortel, dassen, reeën en niet te vergeten de

maar ook vele prachtige natuurgebieden. Ieder natuurgebied heeft zijn eigen karakter
en verhaal. Ga naar één van de bezoekerscentra en laat je informeren over het gebied.

Holtingerveld

Het gebied is namelijk intensief gebombardeerd door de

Het Holtingerveld bij Havelte is een unieke plek en als je in de

geallieerden, aangezien de Duitsers een vliegveld op deze

buurt verblijft zeker een bezoek waard. Het meest opvallende is

locatie in aanbouw hadden. De sporen zijn nog steeds zichtbaar

de Havelterberg, met aan de voet twee grote hunebedden.

in het landschap. Tip: vraag naar de speciale IJs & Oorlog

vele ooievaars. Hoor ze eens klepperen bij Ooievaarsstation De Lokkerij.

Kijk uit!

Tevens een leuk startpunt voor fiets- en wandelroutes zoals Landgoederen

In Drenthe zijn er in totaal 17 uitkijktorens.

De Wijk, 10 km op de grens van Drenthe en Overijssel. Aan het begin

Uitkijktoren De Onlanden vind je aan de

van de Reest, bij De Wijk, vind je landgoed De Havixhorst, met sfeervol

Noorddijk 1 in Peize.

restaurant en toonaangevende beeldentuin. Een leuk start- of eindpunt!

Informatiecentrum ‘t Ende - Stapelerweg 20, De Stapel

wandelroutes bij het bezoekerscentrum.
De heuvel van 19 meter hoog is ontstaan in de IJstijd. Vanaf de

Deel jouw foto!

berg heb je een prachtig weids uitzicht over de heide. Maar als je
goed kijkt zie je op deze berg ook bijzondere vennetjes. Dit zijn

Toegangspoort Holtingerveld

Heb jij ook een mooie foto van de Drentse natuur? Plaats hem

voormalige bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog.

Van Helomaweg 18, Havelte | holtingerveld.nl

op Instagram met de #Oerdrenthe en wie weet zie je
jouw foto terug op ons Instagram-account @Oerdrenthe

Noordsche Veld
@jan_r_ubels

Boswachterij Gees
rafie
@roel_puurnatuurfotog

Fochteloërveen

Doldersummerveld
@ben_thomassen_fotografie
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@noellezweers

Orvelterzand
@boukje.68

Boswachterij Exloo
@uit_drenthe

drenthe.nl/natuur
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Ongerepte natuur

Het meisje van Yde

Bijzonder hoogveen

In Drenthe zijn diverse veenlijken gevonden. Deze
mensen zijn in de Brons- en IJzertijd in het veen
achtergelaten. De prehistorische vondsten zijn nu
topstukken uit de archeologiecollectie van het Drents
Museum. De meest bekende is het meisje van Yde die
een onnatuurlijke dood gestorven is. Het veenlijkje
en de reconstructie van haar hoofd zijn te zien in het
Drents Museum.

Tip:

Ooit was de helft van ons land bedekt met ondoordringbaar

Wandelroute ‘De Oude

hoogveen. Vanaf de zeventiende eeuw is er op grote schaal

Hoogeveen

huishoudens de belangrijkste brandstof. Stilletjes aan verdween

De naam van deze stad maakt

parkeerplaats Plan

wel heel duidelijk de link met

Schoonhoven.

het veen op de meeste plekken in Nederland. Dankzij de inzet
van diverse natuurorganisaties kan je in Drenthe vandaag de

Wist je dat...
In het Bargerveen de

dag nog genieten van verschillende hoogveengebieden.

grootste schaapskooi van
Nederland staat? Er is plek voor
maar liefst 1000 schapen!

Internationaal Natuurpark Veenland - Bargerveen

Ambachtsweg 4,

Veld’ (6 km). Start bij

het oorspronkelijke veenlandschap.
Het oorspronkelijke veenlandschap was
woest, ruig, en nat en ongeschikt voor bewoning. Toen in
de zeventiende eeuw de vraag naar brandstof vanuit de

Tip:
Varen op de Veenvaart

Hollandse steden toenam, werd Drenthe het land van het
bruine goud, de gewilde turf. En zo werden grote delen van

Zin om een dagje te gaan varen? De

Veenvaart is
Ter Apel. Huur

Zuidoost-Drenthe ontwaterd en werd de turf afgestoken.

een vaarverbinding van Erica naar

natuurgebied Veenland. Een restant van het ooit 300.000 hectare grote

Hoogeveen ontwikkelde zich en nam met de Hoogeveense

een boot of boek een georganiseerde

Boertangermoeras! Nu een klein maar bijzonder gebied met bijna 300

vaart een sleutelpositie in bij de doorvoer van turf naar het

vogelsoorten, 40 soorten libellen, 30 soorten dag- en bijna 900 nachtvlinders.

westen van Nederland (meer informatie op pagina 78).

Het Bargerveen is een Natura 2000-gebied en maakt onderdeel uit van het
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bossen op het Hollandsche

veen afgegraven. Dit werd tot turf gedroogd en was in veel

Weiteveen.

vaartocht en
geniet van het bijzondere veenland
schap.

Ook kom je er adders en vleesetende planten tegen. Op zoek naar een unieke

Terug naar toen: Veenpark

belevenis? Loop dan over het verende hoogveen pad of ga mee met de

In het Veenpark in Barger-Compascuum

Fochteloërveen

Veenland Express Huifkartocht van Staatsbosbeheer.

komt de Drentse veenhistorie tot leven.

Ook in de Kop van Drenthe, nabij Veenhuizen, ligt een bijzonder

Je rijdt en vaart er door nostalgische

hoogveengebied: het Fochteloërveen. De ongerepte natuur, stilte,

dorpen en een natuurlijk hoogveengebied

ruimte en vergezichten doen werkelijk on-Nederlands aan. Een

met echte turfafgraving. De bakker,

wandel- en fietspad voert je door de ongerepte natuur met zeldzame

Het kerngebied van het Bargerveen (180 hectare) is alleen toegankelijk tijdens

de kruidenier, de klompenmaker en

veenplanten en wollegras naar de uitkijktoren De Zeven. Hier

excursies. Daarbuiten is Bargerveen het hele jaar toegankelijk op wegen en

de turfsteker zijn er elke dag aan het

is het uitzicht overweldigend! Misschien zie je hier zelfs wel de

paden. Het is aan de Nederlandse kant toegankelijk vanaf 5 parkeerplaatsen:

werk. Het museumpark is wandelend te

kraanvogels, die het Fochteloërveen als broedplaats hebben gekozen.

• Meerwijk Noordzijde & Hogeweg, Zwartemeer

beleven, maar ook per veentreintje en/of

• Ambachtsweg & Zusterweg, Weiteveen (Schaapskooi / Veenloopcentrum)

turfschip. Superleuk voor een compleet

Bezoekerscentrum

• Zuidersloot, Weiteveen (Bargerveen Zuid)

dagje uit!

Fochtelooërveen 8, Fochteloo

drenthe.nl/natuur
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Beleef de ruimte

Sterren kijken

Tips:

Elk jaar wordt in oktober
de ‘Nacht van de Nacht’
gehouden. In heel
Nederland worden tijdens
deze lange donkere nacht
tal van activiteiten
georganiseerd. Meer info
nachtvandenacht.nl
Wandel in het donker
door het grachtengebied
van Meppel en bewonder de
vijf verlichte bruggen, die
bijdragen aan de bijzondere
sfeer van dit markante stadje.
Bij iedere brug is een QR code
te vinden, die leidt naar meer
informatie over de brug en de
stad Meppel.

Wist je dat...

in Drenthe op sommige plekken

maar liefst 2900 sterren te zien zijn?
In de stad zie je er in een donkere

De avond valt. Het is donker in Drenthe. Heel donker. Binnen is het warm en gezellig, maar buiten is het

nacht slechts een stuk of 50.

schitterend. Een hemel vol prachtige sterren brengt licht in de duisternis. Door schone lucht en weinig
(licht) vervuiling is Drenthe favoriet bij sterrenkundigen. Niet voor niets heeft ASTRON, het Nederlands
Instituut voor Radioastronomie, zich aan de rand van het Dwingelderveld gevestigd.

Radiotelescoop

Het Melkwegpad

De Dwingeloo Radiotelescoop, geopend in

Als je een idee wilt krijgen van de uitgestrektheid van ons planetenstelsel,

Nachtwandeling Dwingelderveld

1956, is sinds 2009 rijksmonument en is één

moet je een keer het Melkwegpad lopen. Je komt langs de enorme telescopen

Geritsel. Het lijkt vlakbij. Je spitst je oren. Is het een ree of een das misschien?

van de oudste en internationaal beroemdste

en je leert onder andere de geheimen van het heelal. Het Melkwegpad is

radiotelescopen ter wereld. De radiotelescoop,

te vinden in Hooghalen bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork en is

met een diameter van maar liefst 25 meter,

geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.

In de meeste natuurgebieden mag je tussen zonsondergang en -opkomst niet
komen, maar in het Dwingelderveld heeft Natuurmonumenten een speciale
nachtwandelroute uitgezet.

Tip voor kids:

Ga op ontdekkingstocht bij de

in het Nationaal Park Dwingelderveld.

LOFAR Exloo

Wandelend in het donker hoor je de roep van een bosuil. Kikkers geven een

in Dwingeloo. Of leef je uit

Gegarandeerd dat je hem niet zult missen!

Lofar is een radiotelescoop die bestaat uit honderden kleine antennes.

concert en dan, als de nacht ten einde loopt en de dag aanbreekt, zie je flarden mist

bij de Indoor SpeelRuimte

Voor passanten staan er informatieborden

Al deze antennes samen heet LofarZone. Het centrale punt bevindt zich op

naast de telescoop. Stichting CAMRAS

een terp tussen Exloo en Buinen. Onder begeleiding is een rondleiding

organiseert regelmatig publieksactiviteiten

in dit mooie gebied mogelijk.

Open Science Hub aan de Brink 4b

boven de hei. Zijn dat ‘witte wieven’? Ontdek het nachtleven in de natuur, het is

(geheel in het thema sterren

een unieke belevenis. Startpunt van deze nachtwandeling is de parkeerplaats van

en planeten) van

Beleefpark Dwingeloo, Anserpad 2 in Dwingeloo. Neem een zaklampje mee, dat is

RCN de Noordster

handig voor onderweg, maar probeer het zo min mogelijk te gebruiken.
24

ligt in een radiostoringsvrije zone midden

en geïnteresseerde groepen kunnen een
rondleiding aanvragen.

drenthe.nl/sterrenkijken
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Stoer spelen in de natuur

5x Natuurspeeltuinen en Speelbossen

Kom je buitenspelen?

• Natuurplaats Noordsche Veld - Norg
• Griendtsveenpark - Erica
• Boomkroonpad - Drouwen
• Wereld van Oerrr - Ruinen
• Beleefpark - Dwingeloo

5x Familiepaden
In heel Drenthe vind je verharde wandelpaden
geschikt voor kinderwagens, rollators en rolstoelen:
• Familiepad Drentsche Aa - Toegangspoort Deurze
• Familiepad en kabouterpad - Emmerdennen
• Melkwegpad - Hooghalen
• Familiepad Noordenveld - Lhee
• Familiepad Spier - Natuurpoort Spier

5x Beleefpaden
Leuke korte routes door de natuur, met spelelementen voor kids:
• Houten Pad van Theodoor - Orvelte
• Tijdreisroute Leewal - Exloo
• Belevingspad - Hoogersmilde
• ’t Roekpad - Echten
• Struin- en duinpad - Norg

Stoer buitenspelen kaart
Vraag naar deze gratis kaart bij
een Tourist Info of op jouw
overnachtingsadres.

The Nature Game Drenthe
Het is een sprookje, het is een vette game en

Hop! Van de bank af. Buiten is veel meer te beleven dan je denkt. Leg de beeldschermen aan de kant en ga op

een les natuureducatie. Maar dan wel een hele

avontuur. Balanceer op een boomstronk boven het water. Spring van kei naar kei. Kruip door een bramentunnel

leuke! Dat is The Nature Game! Je speelt het in

en klauter over boomstamtrappen. In Drenthe schuilt achter elke boom een nieuw avontuur.

Het Nationale Park Dwingelderveld (Boslounge,
Oude Postweg 12 te Spier). Met dit spel kun je
dingen ontdekken die je normaal nooit kunt
zien. Je loopt over een schatkaart en het kompas

Bezoekerscentra met natuurspeeltuinen
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wijst jou de weg door het gebied. Je ontdekt wat

Een bezoek aan een bezoekerscentrum is altijd een goed idee.

• Bezoekerscentrum Dwingelderveld - Ruinen

voor een gewone wandelaar verborgen blijft en

Hier is voor kinderen zowel binnen als buiten al veel te

• Toegangspoort Holtingerveld - Havelte

leert van alles op een hele leuke manier, door

ontdekken. Op een speelse manier leren ze ongemerkt bijzonder

• Bezoekerscentrum Drents Friese Wold - Appelscha

filmpjes, raadsels en interactieve spellen. Deze

veel. Ook worden hier door de beherende natuurorganisaties

• Buitencentrum het Boomkroonpad - Drouwen

onvergetelijke beleving maakt van de natuur

leuke activiteiten en excursies georganiseerd. Kijk online voor

• Bezoekerscentrum De Onlanderij - Eelderwolde

een interactieve ontdekkingsreis. Het verhaal is

de actuele agenda.

• Bezoekerscentrum Natuurplaats Noordsche Veld - Norg

uniek en alleen op deze plek te beleven.

drenthe.nl/speelbossen
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Klimparken en het Boomkroonpad

De boom in!

Tip:

Drenthe heb je op
Overnachten op een toplocatie! In
nachten in een
9 locaties de mogelijkheid om te over
nl/boomhut
luxe boomhut. Bekijk ze op drenthe.

Hoog in de bomen ligt de wereld aan je voeten. Lijkt de hectiek van alle dag
mijlenver weg en komt de avonturier in je tot leven. Dus hup, de boom in! En dat kan
in Drenthe op heel veel manieren. Denk aan klimparken, klimbossen, boomhutten
om in te slapen en zelfs een Boomkroonpad. Eén en al hoogtepunten!
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Klimbossen & klimparken

5x Klimparken

Boomkroonpad

In Drenthe kun je de boom in! Beleef op grote hoogte de meest stoere

• Klimbos & Beleefpark Joytime - Grolloo

Is een klimpark iets te spannend, maar wil je wel over de bomen

parcoursen en zwier als tarzan door de lucht. De adrenaline giert door je

• Klimbos & Klimpark - Appelscha

het bos zien? Dan is het boomkroonpad in Drouwen een aanrader.

lichaam. Dit is nog eens buitenspelen! Een dagje klimmen en klauteren

• Klimbos - Veenhuizen

Je vindt dit sfeervolle wandelpad met uitkijktoren én speelbos Lorken

mag tijdens jouw vakantie dan ook niet ontbreken. Op meerdere locaties

• Klimpark Hesselingen - Meppel

bij het bezoekerscentrum van de staatsboswachterij Gieten-Borger,

in Drenthe vind je uitdagende klimparken, leuk voor het hele gezin.

• Kuierpad Outdoor Drenthe - Wezuperbrug

Buitencentrum Boomkroonpad - Steenhopenweg 4 Drouwen

Wandel tussen
de boomtoppen

drenthe.nl/klimparken
29

Stoerste speeltuin

Nog meer...

ruimte voor avontuur!

Welk avontuur kies jij?

Pretpark of dierentuin?
WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
In WILDLANDS Adventure Zoo Emmen maak je een wereldreis
in één dag. Sta oog in oog met een ijsbeer. Klim omhoog in de jungle
via touwbruggen en begroet de apen. Of maak een wilde rondrit in
de achtbaan.

Drouwenerzand Attractiepark
Over de kop, rondjes draaien of zelfs tegelijk. Dit park is het paradijs
voor kinderen die de hele dag wel willen zwieren en
zwaaien. Overzichtelijk voor de ouders, dus ook voor hen een
fijne bestemming voor een dagje uit! Drouwenerzand heeft een
all inclusive formule, inclusief eten, drinken en ijsjes.

Speelboerderij De Drentse Koe
Door de ANWB verkozen tot Leukste Uitje van Drenthe 2020.
Bij De Drentse Koe kun je buiten én binnen spelen met een
boerengevoel. Van airtrampolines, toffe glijbanen tot een
speelmanege en klimavontuur in de koeienstal. Van half juli tot en
met eind oktober is er bovendien een interactief maïsdoolhof.

Zoo Bizar
Freek Vonks... Opgelet! Dierenliefhebbers móeten naar Zoo Bizar
in Orvelte. Hier mag je een stinkdier aaien of een echte slang
vasthouden! Een unieke locatie in Nederland, waar je de meest
‘tropische verrassingen’ aan dieren tegenkomt. Durf jij?

Plopsa Indoor Coevorden
Laat je betoveren door de magische wereld van Studio 100. Sta oog
in oog met jouw helden! Bumba, Maya de Bij en Mega Mindy.
Je komt ze hier zomaar tegen. Maak een spannende rit in de
Wickiebaan, trotseer de woeste zee, klim in de Plops Speelboom
of zweef door de lucht in een K3-zweefmolen.

Kriebels in je buik. Knikkende knieën en je hart in je keel. Een ritje in de achtbaan. Durf jij het nog aan?
Wees gerust. Wie liever met beide benen op de grond staat, vindt ook daar genoeg avontuur. Ga op wereldreis.
Dans met Bumba. Luister naar de hunebedbouwers of ga op bezoek bij de kabouters.
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Tip:

Bekijk de interactieve video op
riete avontuur
drenthe.nl/avonturen kies je favo
en!
en stel je eigen dagje Drenthe sam

drenthe.nl/kinderen
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Sprookjes?

Of echte verhalen?

Stoerste speeltuin

Rijk der Kabouters Eext

Openluchtmuseum Ellert & Brammert

Veenpark Barger-Compascuum

Wandelen over kronkelpaadjes tussen de kabouters die hier

Dit openluchtmuseum laat het wonen en leven van inwoners

Ontdek het Veenpark per stoomtrein of turfschip en ervaar

wonen. Op de route vind je tal van verhaaltjes, gedichtjes en

van Drenthe in het verleden op diverse manieren zien. Rode

het leven van toen in de veendorpen. Je ziet iedereen aan het

feiten over de kabouters.

draad is de legende dat hier twee reuzen hebben gewoond:

werk. De molenaar, de bakker, de smid en de klompenmaker.

Ellert en Brammert. Ruwe kerels, die een onderaardse hut

En in het kruidenierswinkeltje kan je "snoep van toen”

Sprookjeshof Zuidlaren

hadden gemaakt op het grote heideveld, tegenwoordig

proeven. Vraag naar de digitale speurtocht. Super leuk!

Ken je ze nog? De sprookjes en speeltoestellen van toen?

bekend onder de naam Ellertsveld.

Regen of zon: de kinderen kunnen de hele dag spelen,

Hunebedcentrum Borger

klauteren en genieten in het sprookjesbos, de speeltuin,

Ga 150.000 jaar terug in de tijd en zie hoe het trechterbeker-

het indoor speelparadijs en de kinderboerderij.

volk leefde. In het Oertijdpark wandel je door het neanderthal
kamp, via een rendierjagershut, grafheuvels en veenwegen,
langs een hunebed naar een prehistorische dorp. Hier laten
oermensen zien hoe vuur wordt gemaakt, gekookt, hout
bewerkt en nog veel meer.

Monumentendorp Orvelte
Kabouterland Exloo

Nog een dorp waar je terug gaat in de tijd. Het levendige

Beleef een dagje uit met kabouters, trollen en dieren.

monumentendorp Orvelte is een autovrij brinkdorp waar

Met diverse speeltuintjes, zowel binnen als buiten.
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de mensen nog écht wonen en werken. leuk voor kinderen

Gevangenismuseum Veenhuizen

en volwassenen. Zo is er de speciale Ambachtentuin voor

Cowboy & Indianen
Speelreservaat Coevorden

Misdaad en straf zijn van alle tijden. Maar de manier waarop

speelvermaak en mag een bezoek aan Zoo Bizar zeker niet

misdadigers gestraft worden, is door de eeuwen heen flink

ontbreken. Net buiten Orvelte start

Lekker spelen en ravotten in het leukste en spannendste

veranderd. In het Gevangenismuseum ontdek je alles over

het ‘Houten pad van Theodoor’.

binnen- en buitenspeelparadijs van Drenthe.

straffen van vroeger én nu.

drenthe.nl/kinderen
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Van de gebaande paden

Natuurexcursies
& safari's

Ontdek de Drentse wildernis. Ver verwijderd van
de gebaande paden is dit dé plek om de wereld
om je heen even op pauze te zetten. Ga op pad
met de boswachter of een gids. Dompel je onder
in de natuur. Leer, geniet en laat je zintuigen het

Outdoor groepsuitjes

5x Outdoor uitjes

werk doen. Een ervaring om nooit te vergeten.

Ook voor groepssuitjes biedt Drenthe de maximale outdoor

• Taribush

beleving. Van bushcraft en/of speleologie tot survivallen,

• 25o Noord

en van hindernisbanen, tot mountainbiken of ouderwets

• Breeland Recreatie

Tip:

Maak een jeepsafari
rondom de

Op pad met de Eko-Explorer

Kanoën op de Hunze

steppen. Er zijn diverse outdoor experts in Drenthe die voor

• Joytime Vrijetijdsactiviteiten

Geeserstroom met

Vanuit het hart van De Hondsrug biedt

Zwerf en slinger over de kronkelende Hunze. Met de kano kom je op

je klaarstaan om een mooi programma samen te stellen.

• Sportlandgoed Zwartemeer

Avontuurlijk Gees.

Eko-Tours avontuurlijke excursies met de

de mooiste plekjes. Ga op zoek naar sporen van de bever, otter, ree, vos

Eko-Explorer. Onder leiding van een

en marter. Ook kom je onderweg vogelsoorten als kiekendief, havik en

deskundige gids rij je zelf in deze 100%

zilverreiger tegen. Met heel veel geluk zelfs een zeearend!

elektrische terreinauto’s door het prachtige
gebied en leer je alles over de natuur en

Ga op koeiensafari

historische bezienswaardigheden. Je komt

BoerenBeef organiseert in de maanden juli tot en met oktober KoeienSafari’s

op plekken waar je anders niet mag komen!

in Nieuw-Balinge. “Een unieke kans om de koeien in het natuurgebied van

Wil je zelfstandig op pad? Dat kan met de

dichtbij te bekijken en alles over ze te weten te komen”.

Eko-Choppers van dezelfde organisatie.

De 'Big Vief'
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Wil je eenzelfde soort belevenis ervaren, maar

Maak tijdens deze fietstocht kennis met Drenthe haar levend cultureel

dan in het Drents Friese Wold? Kijk dan eens

erfgoed en spot De Drentse Big Vief: Het Drents Heideschaap, de Nederlandse

naar de activiteiten van Outdoor Point Vledder.

Landgeit, de Groninger Blaarkop, de Drents Hoen en de Bonte Bentheimer.

drenthe.nl/outdoor
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Cultuur & Erfgoed

Drentse iconen

Hunebedden

Ontdek het mysterie van de hunebedden
bij het Hunebedcentrum

Hunebed weetjes

Waan jezelf in de prehistorie en kom interactief in
contact met de hunebedbouwers. Naast een interessante
expositie over 150.000 jaar geschiedenis van de Hondsrug,
sta je buiten oog in oog met de oermens. Wandel over
veenwegen en langs grafheuvels naar het prehistorische
dorp. In weekenden en schoolvakanties komt dit dorp
zelfs tot leven. Laat de vonk overslaan, zie hoe je vuursteen
bewerkt en ruik de geur van prehistorisch koken.

Hunebedden dienden als grafkamers. De doden
kregen grafgiften mee, zoals sieraden, bijlen,
speerpunten en aardwerken potten met eten
en drinken.
Omdat het bijna niet voor te stellen was dat
hunebedden door mensenhanden zijn gemaakt,
dacht men vroeger dat hunebedden door
reuzen (huynen) waren gemaakt. Daar komt
de naam hunebed vandaan.
Hunebedden zijn gebouwd door het Trechterbekervolk. In tegenstelling tot wat je misschien
zou denken, waren zij helemaal niet zo groot,
maximaal 1,65 meter. Ze konden dan ook
rechtop in de grafkamer van een hunebed staan.

Ook leuk! Het Oermuseum
Kleiner van aard, maar ook verrassend leuk, is het het Oermuseum in Diever. In dit brinkdorp en het nabijgelegen Havelte

Denk je aan Drenthe, dan denk je aan hunebedden. De oudste

vind je de drie hunebedden van de regio Zuidwest-Drenthe. Combineer een bezoek aan dit museum met een IJstijd-wandeling over

monumenten van Nederland. Naar huis gaan zonder foto's van

het Holtingerveld en de Havelterberg. Aan de voet van deze heuvel tref je twee hunebedden. Voor kids is er de speciale wandeling
‘Het spoor van Moeno de Mammoet’. Startpunt bij de Toegangspoort Holtingerveld.

hunebedden is eigenlijk geen optie. Gelukkig is een hunebed
nooit ver weg. Drenthe heeft maar liefst 52 hunebedden,
waarvan de meeste op de Hondsrug liggen (zie pagina 16).

Uniek in Nederland!

Hunebedden zijn een erfenis van de IJstijd. Grote

Het langgraf hunebed in Emmen.

zwerfkeien bleven na het smeltende ijs achter en

Dit zijn twee kleine hunebedden

daarvan werden op ingenieuze wijze grafkamers

achter elkaar binnen een ruim

(de hunebedden) van gebouwd. Bij de hunebedden

40 meter lange en 7 meter brede

zijn sporen van rituelen gevonden. Tijdens

krans van grote stenen.

ceremonies werd er muziek en vuur gemaakt.
En heel waarschijnlijk gegeten en gedronken.
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Borger Hunebedhoofdstad

Hunebed Highway

Wil je alles weten over de hunebedden? Je bent

De meeste van de 52 hunebedden in Nederland liggen op de Hondsrug.

welkom in Borger. Daar vind je maar liefst 11

In de omgeving van de N34, van Coevorden naar Groningen vind je

hunebedden, waaronder de grootste van heel

maar liefst 47 van de 52 Drentse hunebedden. Daarom werd deze

Nederland. Deze is maar liefst 23 meter lang

autoweg in 2018 omgedoopt tot Hunebed Highway. Maak een roadtrip

en ligt op een ‘steen’worp afstand van het

via de Hunebed Highway, net als Carrie en Evert ten Napel in het

Hunebedcentrum.

tv-programma ‘Op weg: Hunebed Highway’.

drenthe.nl/hunebedden
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Beleef authentiek Drenthe

Net als vroeger

Monumentendorp Orvelte
Wil je het boerenleven van toen ervaren?

wel een levend geschiedenisboek met een

Breng dan een bezoek aan monumentendorp

hedendaagse invulling. Je treft er onder meer

Orvelte, waar gewoon mensen wonen en werken.

een schaapskooi, een oud-Hollands

Het nostalgische dorp Orvelte is een knus dorp

snoepwinkeltje en een melkfabriekje.

waar je helemaal terug gaat in de tijd. Zodra

Of breng een bezoek aan Zoo Bizar, een

je over de gezellige oude klinkerweggetjes en

kleine dierentuin waar je op een bijzondere

kinderkopjes het dorp binnenstapt, word je

manier kleine (exotische) diersoorten kunt

omgeven door de schitterende monumentale

bewonderen. Wil je langer van Orvelte genieten?

pleintjes van grasland met eikenbomen, omringd door rietgedekte boerderijen en een kerk. Struin

boerderijen en woningen welke worden

Blijf dan slapen in een van de mooie verblijfs-

door de pittoreske straatjes, bezoek de dorpswinkeltjes en geniet van een goed glas wijn op het terras.

afgewisseld door statige bomen. Orvelte lijkt

accommodaties in het dorp.

Alsof de tijd heeft stilgestaan. De mooie, authentieke brinkdorpen die Drenthe rijk is, ademen ook
nu nog de sfeer van het platteland. De kern van deze dorpjes ligt op een zandrug. Je vindt er knusse

Wist je
dat...
Orvelte geheel
autovrij is?

Brinkdorpen
In heel Drenthe vind je vele gezellige brinkdorpen zoals Dwingeloo,
Ruinen, Havelte en Diever en op de Hondsrug zijn er zelfs meer
dan 30 (zie pagina 18-19). De Brink was vroeger de plek waar ’s avonds de
herders met hun schapen terugkwamen. Na verloop van tijd ontstonden
er in de boerderijen kroegjes, die ondertussen zijn uitgegroeid tot
sfeervolle horecalocaties. De authentieke brinkdorpen zijn nog steeds
dé plek voor een ontspannen hapje of drankje op een gezellig terras.

Zuidlaren
Zuidlaren heeft de meeste brinken van Drenthe, het dorp telt maar liefst
zéven brinken! Vroeger waren het er zelfs 13. Op de hoofdbrink worden
veel markten gehouden, waaronder de beroemde Zuidlaardermarkt.
Zuidlaren is natuurlijk ook bekend van het kinderliedje Berend Botje dat
al in 1894 geschreven is. Het originele beeld van Berend Botje vind je
in Museum de Wachter, de replica zie je in het centrum.
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Aap, noot, mies
Breng een bezoekje aan het Scheepstra kabinet
in Roden, waar je meer te weten komt over de
vroegere schooltijd van Ot en Sien.
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Terug in de tijd

Een rijke historie
Tip:

Landgoederengordel

Wandelroute

In het noorden van Drenthe vind je rond Eelde-Paterswolde een unieke landgoederengordel.
Deze landgoederengordel bestaat uit zeventien verschillende 18e en 19e eeuwse landgoederen,

Landgoederen De Wijk.

havezathen, landhuizen en villa's. De huizen werden gebouwd door rijke Groningers, ‘stadjers’.

Startpunt bij Château

Ze waren gek op de Drentse natuur en zaten toch nog steeds dichtbij hun geliefde stad.

De Havixhorst.

De speciale wandelroute ‘Landgoederen Eelde’ van 17 km voert je door dit ‘rijke’ gebied.

Overnachten 'op stand'
Als je op zoek bent naar een overnachting op stand,
dan zijn er genoeg mogelijkheden in Drenthe. Statige
gebouwen, een oud kasteel, mooie landgoederen. Alles tot
in de puntjes verzorgd, gastheerschap ten top. En in de
nacht slaap je op het allerfijnste bed. Laat je verrassen
of verras iemand anders met een overnachting op een
landgoed. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op
drenthe.nl/overnachten/landgoed

‘Poppenhuis’ Drents Museum
Het 'Poppenhuis' brengt je naar het Drenthe van de 18e eeuw.
Een tijd waarin pruiken in de mode waren en er nog geen
elektriciteit was. Communicatie ging via postduiven en

Stap in een andere wereld en ga terug in de tijd. "Het is hier nog zo fijn oorspronkelijk".

etiquette voerde de boventoon. Een bezoek aan dit huis is een

Een veel gehoorde uitspraak. De Drentse dorpjes doen lieflijk aan, terwijl statige heren-

historische ontmoeting met de wereld van 250 jaar geleden.

boerderijen, gotische kerken en juweeltjes van havezathen als parels het landschap sieren.

Een belevenis voor jong en oud die je niet snel vergeet!

Landgoed Overcingel - Assen
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Samen met de pure natuur vormt het landschap zo

Museum Havezathe Mensinge

Een oase, midden in het centrum van Assen. Rondom het statige woonhuis Overcingel ligt een Engelse

één groot sprookjesachtig decor, voor een heerlijke

Dit landgoed in Roden was tot 1985 een particulier bewoond huis.

landschapstuin van vijf hectare. Het park werd rond 1820 aangelegd met een langwerpige waterpartij, het

fiets- of wandeltocht. Ben je benieuwd naar de

Zowel het huis, de inventaris als de omgeving weerspiegelen de lange

zogeheten Grand Canal. Naast de heestertuin, waarvan de paden als bij een sterrenbos op een midden-

verhalen en het leven achter de statige oprijlanen

geschiedenis van de Havezathe (1381). Wie Mensinge bezoekt, duikt in

pleintje uitkomen en waar altijd vogelgezang is te horen, is er nog een rijk bloeiende fantasietuin met twee

en hoge raampartijen? Maak dan eens een pitstop

het leven van haar voormalige bewoners en ontdekt hoe het vroegere

prachtige vijvers. Het bosgedeelte is van het oud Drentse type: eiken- en hulstbos. De wandelroute is

en duik in de tijd van koetsen en jonkvrouwen.

wonen en leven in een Drentse Havezathe er aan toe ging.

tijdens kantooruren te koop bij het Drents Landschap aan de Kloosterstraat 5 te Assen.

drenthe.nl/cultuur
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Op weg naar werelderfgoed

Welkom in de koloniën
Museum De Proefkolonie - Frederiksoord
Ga 200 jaar terug in de tijd en beleef

van toen: ruik de armoede en voel de

hoe zijn tot op de cent doorgerekende

dit unieke verhaal van Johannes van

ellende. Bekijk de film die laat zien hoe

plannen botsen met de weerbarstige

den Bosch. In het nieuwe Museum De

de eerste kolonisten na een zware reis

praktijk. Krijg tenslotte antwoord op

Proefkolonie in Frederiksoord treed je in

arriveren in hun nieuwe woonomgeving.

de vraag hoe het de landbouwkoloniën

de voetsporen van de eerste kolonisten en

van de Maatschappij van Weldadigheid

ervaar je hun onvergetelijke verhaal via

Ontdek in de expositieruime wat er

is vergaan en maak kennis met de

een unieke multimediale tijdreis!

terecht komt van de ambities van

unieke materiële erfenis van dit sociale

Stap binnen in de stadse achterbuurten

Van den Bosch. Hier wordt duidelijk

experiment.

De Koloniën van Weldadigheid. Een verhaal over 100.000 armen, landlopers

Ontdek de historie in het
‘buitenmuseum’

en paupers uit de steden die in Drenthe een kans kregen op een beter

Zowel in Frederiksoord als
Veenhuizen is de historische erfenis

bestaan. Een bijzondere geschiedenis, die zijn sporen heeft achtergelaten.

in het landschap terug te vinden. Ga
wandelend of 'Op Fietse' op pad om de

In het gebied rondom Veenhuizen, Willemsoord en Frederiksoord keer je terug naar de vroege negentiende eeuw toen generaal

vele monumenten te bewonderen en de

Johannes van den Bosch de landloperskoloniën stichtte. In de Koloniën van Weldadigheid kwamen ‘paupers’ om te werken op

omgeving te verkennen. In beide dorpen

het land. In ruil daarvoor kregen ze huisvesting, onderwijs en zorg. Zo hoopte de generaal de armoede tegen te gaan. Na een

is een Tourist Info, waar diverse wandel-

proefkolonie in Frederiksoord - met huisjes, scholen en kerkjes - volgden soortgelijke koloniën in Willemsoord en Wilhelminaoord.

en fietsroutes voor je klaarliggen. Ook

Enkele jaren later werd het idee van vrijwilligheid losgelaten en kwamen er onder meer in Veenhuizen en Ommerschans

kun je de speciale pauperpad fietsroute

dwangkoloniën. De bijzondere geschiedenis van toen is nog steeds goed zichtbaar in het landschap.

tussen de beide koloniën fietsen.

Nationaal Gevangenismuseum - Veenhuizen
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Wist je dat...

Kolonisten die zich niet aan de regels hielden, evenals landlopers en

1 op de 16 Nederlanders

weeskinderen, werden vanaf 1823 ‘opgezonden’ naar de onvrije of

voorouders in de Koloniën

dwangkolonie Veenhuizen. In deze 3e kolonie is

van Weldadigheid heeft?

de geschiedenis als gevangenisdorp nog heel

Grote kans dus dat ook

goed zichtbaar. Met centraal gelegen het

jouw roots in Drenthe

Nationaal Gevangenismuseum waar je naast het

liggen! Ontdek het op

kolonieverleden alles te weten komt over

allekolonisten.nl

misdaad en straf door de jaren heen.

Tip:

In de zomer wordt het theaterspektakel
Het Pauperparadijs weer opgevoerd
op de binnenplaats van het
Gevangenismuseum.

drenthe.nl/kolonien
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Geschiedenis
die je raakt

Je ziet en voelt het verleden wanneer je na een wandeling door het bos op het kampterrein
aankomt. Er staat een wagon. Een gereconstrueerde barak en de woning van de
kampcommandant. In het museum van Kamp Westerbork kom je meer te weten over het leven
in het kamp. Op het kampterrein zijn de sporen van het voormalig kamp nog zichtbaar.

Onderduikersmuseum De Duikelaar
Het dorp dat zweeg heeft veel te vertellen. Nieuwlande

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork vertelt

is één van de twee dorpen ter wereld die de Israëlische

het verhaal van meer dan honderdduizend mensen die

Yad Vashem onderscheiding kreeg. Het dorp staat

tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp

bekend om de hulp aan vele (Joodse) onderduikers.

Westerbork. De geschiedenis van kamp Westerbork is vooral

Zowel in het dorp als in de bossen rondom Nieuwlande

bekend vanwege de jaren 1942-1945. Het kamp werd echter

waren vele onderduikplekken. Maar ook waren diverse

al in 1939 gebouwd als vluchtelingenkamp. Tot de afbraak in

personen actief in het vervalsen van persoonsbewijzen

1971 is het kamp nagenoeg voortdurend in gebruik geweest,

en het uitgeven van het illegale krantje ‘De Duikelaar’.

onder meer als interneringskamp en als woonoord Molukse

Deze ging van hand tot hand…

KNIL-militairen.

Onderduikersholen

Ook voor kinderen

Meer informatie:
kampwesterbork.nl
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Persoonlijke verhalen in tentoonstellingen en films maken

Flardenroute Havelte

Naast die in Nieuwlande zijn er nog meer

het verhaal van kamp Westerbork ook voor kinderen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers bij Havelte

onderduikersholen. In de bossen op Landgoed

toegankelijk. Naast tentoonstellingen worden er vele

een groot vliegveld gebouwd. In het natuurgebied Holtingerveld

Berkenheuvel bij Diever, het onderduikershol

activiteiten in het museum georganiseerd. Je kunt er

zijn nog veel vennetjes te zien die zijn ontstaan door bomkraters.

in Valthe en onderduikershol Evertsbos bij Anloo.

indrukwekkende films zien over de geschiedenis van kamp

Loop de speciale Flardenroute om meer te weten te komen over

Te bezoeken voor publiek en indrukwekkend

Westerbork of mensen die er gevangen zaten.

deze geschiedenis. Meer informatie op pagina 11.

voor alle leeftijden.
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Duik dieper in de
Drentse verhalen
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Een provincie vol historie. Met unieke en
indrukwekkende verhalen. Over hunebedden, een
mysterieus Meisje van Yde en de Koloniën van
Weldadigheid.
Wil je meer weten over deze verhalen en ook
andere ontdekken? Je vindt ze allemaal op
terugindrenthe.nl. Kom mee op ontdekkingstocht.
Want de Oerprovincie van Nederland komt pas
echt tot leven als je de verhalen kent.

Bekijk de verschillende tijdlijnen en laat je meevoeren

in de geschiedenis van de Oerprovincie van Nederland.
Prehistorie:

Nieuwe werelden:

Beschavingsoffensief:

oudheid aan de oppervlakte

pioniers vormen nieuwe manieren
van samenleven

kunstenaars en wetenschappers
halen hun hart op in Drenthe

Boermarke:

Rand van Drenthe:

zelfredzame dorpen
met een eigen bestuur

van onbegaanbaar moerasland
naar goudmijn

Modern Drenthe:
tussen stilstaan en vooruitkijken

Laat je verrassen door de rijke historie van Drenthe op terugindrenthe.nl
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Fiets 4Daagse

De banden vol met wind...

Op Fietse!

Wist je dat de Drentse Fiets4Daagse het
grootste fietsevenement van Nederland is?
Er zijn diverse routes én startlocaties.
Meer informatie op fiets4daagse.nl

Fietsroutes
Op zoek naar een mooie fietsroute? Ga dan
langs bij één van de Tourist Info's. Daar liggen
ze voor je klaar. Bekijk de locaties op pagina 82.

5x Fietsroute
• Boom en Beekdalroute - 56 km
• Dwingelderveldroute - 46 km
• Historische TT Fietsroute - 67 km
• Orvelter Fietsroute - 41,5 km
• Flintenroute - 41 km

Het mooiste fietspad
Het Commissaris Cramerpad op het
Dwingelderveld is het mooiste fietspad van
Drenthe. Dit prachtige fietspad begint in
Smalbroek en gaat langs kiosk De Boslounge in
Spier naar Kraloo. Door bos, over heide, langs
vennetjes en slingerend over heuveltjes.

Banden opgepompt? Check! Route uitgestippeld?
Check! Niets staat een dagje lekker ontspannen
in de weg. Met de zon op je gezicht, de wind door je
haren en je voeten op de pedalen fiets je in Drenthe
door een steeds wisselend decor.

Drenthe Routes
Download de app gratis in de

Fietsroutes
Achter elke bocht wacht een nieuwe verrassing en
iedere dag ziet er anders uit. Doorkruis de prachtige
natuurgebieden, om vervolgens in één van de

Nieuw!

• De Zilveren Dolk - Eext (14 km)
• De Brief - Veenhuizen (24 km)
• De Verdwenen Eenhoorn - Spier (16 km)

Fietstransferium

Interactieve VR-Routes

Voor een heerlijke onbezorgde dag fietsen in Drenthe kun je nu

Op de Hondsrug zijn maar liefst 5 interactieve fietsroutes voor

starten bij een Fietstransferium. De plek voor verhuur van e-bikes,

gezinnen met kids. De routes vind je in de

e-choppers, e-bakfietsen en méér. Ook krijg je er (thema) route

gratis Steenmannetje op Fietse App. Iedere

informatie, kun je je accu laden, banden pompen en is er horeca

fietsroute neemt je mee langs een aantal

Natuurlijk kan je zelf je fietsroute

aanwezig. De eerste locaties zijn geopend in Frederiksoord en Exloo,

bijzondere plekken. Op deze plekken krijg

uitstippelen via het knooppunten-netwerk,

meerdere locaties zullen volgen. fietstransferium.com

je een opdracht of werp je door middel

maar zoek ook eens tussen kant en klare

Ook Trailcenter Noord-Sleen is een ideaal opstappunt voor fietsers

van VR een blik in het verleden. Voor meer

routes. drenthe.nl/routes

en mountainbikers.

informatie kun je terecht bij de Tourist info.

tussenliggende brinkdorpjes te genieten van een
hapje en drankje op een gezellig terras.

Tip:
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Apple store of Playstore.

Leuk met kids!

drenthe.nl/fietsen
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Van beekdal naar bos, van heide naar weide

Wandel de dag door

Wandelknooppunten
Drenthe heeft al een prachtig wandelnetwerk via

Tip voor kids:

het bekende knooppuntensysteem en er wordt

• Moeno de Mammoet - Havelte

continu hard gewerkt aan de uitbreiding daarvan.

• Laarzenpad - Norg

Wandelingen kunnen eenvoudig uitgestippeld

• Sabeltandtijgerspoor - Exloo

worden via wandelnet.nl/knooppuntenplanner.

• Houten pad van Theodoor - Orvelte

Je kunt ook naar de speciale knooppuntenkaart

• Wandelroute Ipsewips Kabouterpad - Odoorn

vragen bij de Tourist Info punten.
Kijk ook naar de interactieve iPad wandeling The Nature Game!
Meer routes kun je vinden op drenthe.nl/speelbossen

Interactieve routes
Smaakvol wandelen
In de nieuwe interactieve wandelroute Foodsteps van 15 km staat de

Drenthe Routes
Download de app gratis in de
Apple store of Playstore.

herkomst van ons voedsel centraal. Een podcast en minidocumentaires
vertellen je over waar je wandelt en wat je ziet. Inclusief de bijzondere
VR-film The Last Chair. Reserveer de wandeling via drenthehikes.nl

Knus wandelen
Knapzakroutes brengen je over oude paden

Wandelen ontspant. Het verbetert de nachtrust. Het maakt je vrolijk, vermindert stress
en houd je gezond. Een stevige wandeling maken is altijd een goed idee. Wandelen in Drenthe
is dankzij de vele mooie wandelpaden en themaroutes een extra goed idee.
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Historisch wandelen

langs de es en bij kronkelende beekjes. Je loopt

In Frederiksoord, de proefkolonie van de Koloniën van Weldadigheid,

langs bospaadjes en over de heide. Onderweg

is een prachtige interactieve monumentenwandeling beschikbaar.

maak je kennis met het verhaal van het Drentse

De route (11 km) voert langs de vele monumenten in het gebied. Van

landschap en kom je in de kleinste Drentse dorpen.

het koloniekerkje, Huis Westerbeek, het logement, postkantoor tot de

Gemiddeld zijn de Knapzakroutes zo’n vijftien

koloniehuisjes. Minder ver lopen? Je kunt de route inkorten naar 3.7, 5,

kilometer lang. Meestal kun je ze in kortere lussen

8 of 9 kilometer. Gratis verkrijgbaar bij Museum De Proefkolonie.

opsplitsen. Handige knapzak routeboekjes zijn

Stadswandelingen

Ommetjes

In de Drentse steden nodigen we je uit om naast de nodige

Geen zin in of tijd voor een lange wandeling? Maak dan eens

shopping-kilometers óók eens een stadwandeling met

een ‘ommetje’ in één van de dorpen in Drenthe. Verrassende

Lange afstand wandelen

een gids te maken. Het bijzondere historische verleden

en leuke routes vanaf ongeveer 30 minuten. Bij de Tourist Info

Kan een wandeling je niet lang genoeg zijn? Je kunt ook etappes van een

komt tot leven, achter de gevels en grachten schuilt een

punten (voor locaties kijk op pagina 82) geven ze je graag

lange afstandswandeling lopen. Kies je etappe voor een heerlijke wandeling,

indrukwekkend verhaal.

meer informatie.

bijvoorbeeld delen van het Pieterpad, het Drenthepad of het Hondsrugpad.

te koop bij de Tourist Info en sinds 2020 zijn de
routes digitaal te downloaden op knapzakroutes.nl

drenthe.nl/wandelen
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Modderspetters op je gezicht en adrenaline in je lijf

Mountainbiken

Gravelroute
In Noordenveld wordt de eerste gravelroute van
Nederland ontwikkeld. De route wordt 75 km lang
en zal starten in Roden. Gravelen is een nieuwe,
opkomende sport die is overgewaaid uit Amerika.
Een gravelbike is een combinatie van een racefiets
en een moutainbike.
De routes zijn te
snel voor de

Tip:

mountainbike en

De langste kasseienstrook

te technisch voor

van Nederland loopt

de racefiets.

dwars door boswachterij
Gieten-Borger.

Col du VAM

Bike Park Roden

Drenthe heeft alles wat de fietsliefhebber zich maar kan wensen.

In Roden ligt het Op Fietse Bike Park; een uitdagend

Zelfs een échte berg. Vlakbij Wijster vind je het hoogste punt van

MTB parcours voor de gevorderde MTB-er! In het

Drenthe. De ‘Col du VAM’, van origine een vuilnisbelt, ligt 56 meter

parcours zitten een viertal rock gardens, bruggetjes en

boven NAP en is in het najaar van 2018 voor het publiek geopend.

flinke hoogteverschillen.

Er is een spectaculair moutainbikeparcours met veel dalen
en klimmen. Onderweg passeer je onder andere een vlonder

Nieuw! Pumptrackbaan

van 300 meter en een drijvende waterbrug van 60 meter!

Op Landgoed Valkestijn bij Assen vind je een

Voor mountainbikers zijn twee verbindingsroutes aangelegd

pumptrackbaan. Een supertoffe verharde crossbaan

naar de VAM-berg, vanaf de Boslounge in Spier en vanuit Sleen.

met bulten en bochten waar je met crossfiets, ATB,
skateboard of step oneindig veel rondjes kan maken.

5x MTB-route
• Giant Track Ruinen (circa 21 km)
• Hondsrug Track Gieten - Gasselte (30 km)
• Drentsche AA route (39 km)
• Havelte Oost & West (27 & 17 km)
• MTB Route Assen - Baggelhuizen (circa 9 km)

Bike Park Smalbroek
Beheersing van je ATB! Want dit bikepark heeft
diverse Northshore (houten) elementen, zoals een
wipwap, brug, evenwichtsbalk en skinny. Daarnaast
heeft de route diverse kombochten, heuveltjes
en rockgardens. Ideaal voor iedereen die zijn
evenwichtstechnieken wil verbeteren.

Pak je mountainbike en kom crossen door de ruige Drentse natuur. Slinger over de beste singletracks,
maak snelheid in de bossen en ga de strijd aan op de Col du Vam. Modderspetters op je gezicht en adrenaline
in je lijf. Drenthe biedt in en rondom de Nationale Parken goed bewegwijzerde mountainbikeroutes voor
zowel beginners als gevorderden. Dus bedwing de Drentse natuur en kom vol energie weer thuis.

Tip voor

échte doortrappers:

De Drenthe 200 is een extreme marathon voor mountainbike,
gravelbike of cyclocrosser. En ja, je ziet 200 loodzware, maar mooie
kilometers onder je wielen doorschieten.
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drenthe.nl/mtb
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Inspanning

Paradijs voor

Paardenliefhebbers

Tip:

De Hondsrugtrail is een route over
de Hondsrug met ruim 140 kilometer
aan routes voor ruiters en menners.
Onlangs werd hier bovendien de nieuwe

Unieke natuurgebieden en uitstekende routes

ruitervoorde in het Schipborgsche
Diep in gebruik genomen. Ook leuk
zijn de vakantie-arrangementen met
overnachtingen voor mens en dier.

Evenementen
• Zuidlaardermarkt - Zuidlaren
• Paard en Erfgoed - Frederiksoord
• Norgermarkt Concours - Norg

Doorkruis heidevelden en dichte, donkere bossen. Soms in stap, dan weer in
draf of galop. Of ga in volle vaart door modderplassen en over kronkelpaden.
Vanuit het zadel of vanaf de bok beleef je het ultieme gevoel van vrijheid.

Ruiteren en mennen in Drenthe
De Oerprovincie is een paradijs voor ruiters. De uitgestrekte bossen en heidevelden lenen zich perfect voor urenlange buitenritten.

ementen met
Drenthe heeft diverse paardeneven
eld aan het
internationale allure. Denk bijvoorbe
den & CSI Exloo.
Internationaal Concours CH De Wol
da
Kijk voor info op drenthe.nl/agen

Vol in galop over de zandpaden. Hoe heerlijk is dat! Neem gerust je eigen paard mee, want er zijn genoeg logeeradressen die de
benodigde faciliteiten bieden. Geen eigen paard of pony? Er zijn volop locaties waar je er een kunt huren of een georganiseerde
buitenrit kunt maken.

5x Buitenritten
• Het Fjordenpaard - Amerika

ponykids:

Ruiterroutes

• Les Chevaux - Buinen

Kijk op drenthe.nl/paardrijden voor de mooiste ruiterroutes door de Nationale

• Manege Gasselte - Gasselte

Parken Dwingelderveld en Drents Friese Wold of de Hondsrug. Vanaf deze

• Manege de Otterberg - Wijster

met pony’s vind je

locaties (met ruime parkeerplaatsen voor trailers) starten diverse ruiterroutes.

• Vakantiepark Zonnetij - Lhee

op Minicamping

• Bezoekerscentrum Natuurmonumenten - Ruinen
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Tip voor

Speciale vakanties

Hendriks Wijkje,

• Bezoekerscentrum Terwisscha - Appelscha

Huifkartochten

Hippago Logeer-

• Toegangspoort Holtingerveld - Havelte

• Huifkarverhuur Estelle - Oude Willem

boerderij in Elim,

• Parkeerplaats Kymmelsberg - Schipborg

• Manege De Drift - Dwingeloo

bij camping

• Ludanchelo Hoeve - Wateren

De Reeënwissel

Overnachten met je eigen paard?

• ‘t Hoefijzer - Zwiggelte

in Hoogersmilde en

Diverse accommodaties in Drenthe bieden de mogelijkheid

• Jan Dolfing - Vries

El Rancho de Verano

om je eigen paard mee te nemen. Kijk op drenthe.nl/paardrijden

• Thor Heste - Gees

in Een.

drenthe.nl/paardrijden
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Waterpret!

Actief op het water

Inspanning

Azuurblauwe meertjes met witte stranden. Het vliegtuig pakken is niet nodig.
Drenthe heeft er meer dan genoeg. Eerlijk is eerlijk, palmbomen ontbreken. Maar wie
mist palmbomen als je liggend op je handdoek omringd bent door oneindige bossen?

Hier moet je zijn!

Bootje varen, kanoën, suppen en meer...

Een kleine greep uit de de zwemmeren en -plassen waar

Naast natuurlijke meren, meertjes en vennetjes, zijn er ook grotere

je gegarandeerd een geweldig 'nat pak' kunt halen, de mooiste

watergebieden zoals de Onlanden in de Kop van Drenthe en de

zandkastelen kunt bouwen en je naar hartelust kunt uitleven

Weerribben-Wieden bij Giethoorn/Meppel. Hier kun je met (zeil)boot,

met je snorkel en schepnet.

sloep, kano, sup of waterski een volle dag waterplezier beleven.
Of plan een kanotocht over een van de beken of waterlopen, zoals het

5x Zwemmeren en -plassen

Leekstermeer, het Zuidlaardermeer of De Hunze.

• Plan Schoonhoven - Hollandscheveld
• Het Blauwe Meer- Hoogersmilde
• Zuidlaardermeer - Midlaren
• De Kibbelkoele - Noord Sleen
• Paterswoldsemeer - Paterswolde
Kijk voor een compleet overzicht op drenthe.nl/zwemplassen
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Kriebels in je buik!

Altijd een zwembad
in de buurt!

Aan de oevers van Zwemplas ’t Gasselterveld vind je

Een 'kurkentrekker' van de hoge

DX Adventurepark. Alleen al bij de aanblik van de

duikplank, met een noodgang

enorme schansen krijg je kriebels in je buik. Durf jij?

van de glijbaan of lekker chillen

De waterschansen van 7 tot 11 meter zijn geschikt voor

langs de rand van het water.

12 jaar en ouder en staan garant voor een onvergetelijke

Wist je dat er wel 130

adrenalinekick. Combineer deze attractie met het

zwembaden (binnen en buiten)

naastgelegen aquapark, waar je kunt klimmen,

in Drenthe zijn? Je vindt ze op

klauteren en glijden (geschikt voor het hele gezin).

drenthe.nl/zwembaden
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Musea vol verhalen

Ontspanning

10x Musea in Drenthe

Openluchtmuseum Veenpark
In Openluchtmuseum Veenpark in Barger-Compascuum kun je

Drents Museum

volop zien, ontdekken, doen en leren. Neem een kijkje in het

Het Drents Museum in Assen inspireert jong én oud met

Aole Compas, een nederzetting van plaggenhutten op verend

verhalen over archeologie (veenlijkje Meisje van Yde), kunst

veen of in Bargermond 1920; een dorp in het veen met kerk, kroeg

en geschiedenis. Het museum in Assen is beroemd om haar

en school. Je ziet iedereen aan het werk: de molenaar, de bakker,

grote internationale tentoonstellingen zoals Maya’s,

de smid en de klompenmaker. Speciale tip: beleef het Veenpark

The American Dream en Iran – Bakermat van de Beschaving.

per stoomtrein of turfschip.

Neem gerust de kinderen mee. Het grootste poppenhuis van
Nederland en energielab ‘Codename: Energy’ bieden uren

Openluchtmuseum Ellert & Brammert

vermaak voor de jonge bezoeker.

Van plaggenhut, keuterij tot saksische boerderij. In dit
openluchtmuseum in Schoonoord word je meegenomen door de

Museum De Buitenplaats

tijd en zie je de ontwikkeling van hoe men vroeger in Drenthe

Laat je inspireren! Museum De Buitenplaats in Eelde brengt

woonde. Wandel door het park en laat je verrassen door het

hedendaagse figuratieve kunst, architectuur en natuur

schooltje, houtzagerij, keuterij, tolhuis en zelfs een gevangenis.

samen. Naast het museumpaviljoen is er de museumtuin met

De legende van de reuzen Ellert en Brammert maakt het bezoek

Oranjerie en het zeventiende-eeuwse Nijsinghuis. Daarmee

extra spannend!

is het ook de ultieme locatie voor concerten en literaire
lezingen. Kijk op de website voor agenda, tentoonstellingen

Monumentendorp Orvelte

en evenementen.

Dit monumentendorp is één groot buitenmuseum. Hier beleef
je het nostalgische Drentse brinkdorp van toen. Begin je

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

bezoek bij Orvelte Poort. Zij verzorgen zowel rondleidingen

Op de historische plek van kamp Westerbork in Hooghalen

door museumboerderij Het Ottenshoes als door het dorp. In

wordt het verhaal verteld van meer dan 100.000 mensen.

de vakantieperiodes worden er demonstraties verzorgd, zoals

Van vluchtelingen uit Duitsland die in de jaren dertig in het

spinnen en weven, kaarsen maken, kantklossen en strovlechten.

vluchtelingenkamp Westerbork werden ondergebracht en
van Joodse Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog

Museum De Proefkolonie

vanuit doorvoerkamp Westerbork werden weggevoerd naar

In dit museum in Frederiksoord wordt op multimediale wijze

vernietigingskampen. Originele filmbeelden, een grote

het verhaal vertelt van de oprichting van de Maatschappij van

maquette van het kamp, een gedeeltelijk ingerichte barak

Weldadigheid door Johannes van den Bosch, als antwoord op de

geven een indrukwekkend beeld en gevoel.

armoede in ons land aan het begin van de 19e eeuw. Stap in de
voetsporen van de eerste kolonisten die in 1818 in Drenthe een

Hunebedcentrum

nieuwe toekomst vonden.

Het Hunebedcentrum in Borger brengt je dicht bij de
oermens. Waan jezelf in de prehistorie, de tijd van je

Nationaal Gevangenismuseum

vroegste voorouders. De vaste expositie leert je alles over de

Dit bijzondere museum in Veenhuizen vertelt het verhaal

hunebedbouwers. Buiten, in het Oertijdpark, reis je 150.000

van de onvrije kolonie Veenhuizen, een kolonie die uitgroeide

jaar terug in de tijd en zie, voel en ruik je het leven van

tot afgesloten gevangenisdorp. Vandaag de dag leer je in het

de oermens. Op een steenworp afstand ligt trouwens het

interactieve museum alles over 200 jaar misdaad en straf in

grootste hunebed van Nederland.

Nederland. Maak een rondrit in een heuse boevenbus, speel voor
rechter en bekijk een echte cel van binnen in de Rode Pannen.

Oermuseum Diever
Gevestigd in het monumentale schultehuus aan de Brink. Hier
ga je terug naar de prehistorie van West-Drenthe. Een tijd van de

Op zoek naar cultuur? Dan ben je in Drenthe aan het juiste adres.
Met meer dan 50 musea is het aanbod enorm. Van het Hunebedcentrum tot het Van Gogh Huis en van het Gevangenismuseum
tot het Veenpark. In Drenthe kijk je je ogen uit.
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Tip:

oude steentijd - de tijd van de mammoeten en neanderthalers tot de vroege middeleeuwen. Een mammoetexpo is vast onderdeel
van de tentoonstelling.

Op drentsemusea.nl
vind je alle musea

In totaal zijn er meer dan 50 musea in Drenthe

inclusief filmpjes!

ontdek ze op drenthe.nl/musea
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Ontspanning

Theater in de openlucht

'Normaal gesproken'
‘Normaal gesproken’ bruist het in Drenthe van de
evenementen, waaronder bijzondere openlucht festivals
en theaterproducties. Ten tijde van het maken van deze
brochure was nog niet bekend of deze voorstellingen in
de zomer van 2021 door kunnen gaan. Kijk op de website
van de organisatie voor actuele informatie.

Nieuw in 2022:
VEENBRAND,

Licht uit, spot aan! Een avondje theater is pure ontspanning. Tijd voor elkaar en

een muzikaal

genieten van een mooie voorstelling in een al net zo mooie omgeving. In Drenthe vind je

theaterspektakel

namelijk theatervoorstellingen op de meest verrassende locaties midden in de natuur.
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Shakespeare Theater

Het Pauperparadijs

FestiValderAa

Taribush Kuna Festival

In 2021 viert het Shakespeare Theater haar 75-jarig

Deze indrukwekkende muziektheatervoorstelling, gebaseerd op

FestiValderAa is een intiem, vrolijk en

Dit is je laatste kans om dit unieke festival bij te wonen. De organisatie

bestaan. Dit bijzondere openluchttheater en sinds

het gelijknamige boek van Suzanna Jansen, komt deze zomer

eigenzinnig festival vol verrassingen midden

heeft besloten nog één keer ‘te knallen’ en dan te stoppen met dit bijzondere

kort ook overdekte globetheater, vind je in de bossen

terug naar Veenhuizen. De musical wordt in het bijzondere decor

in het Drentsche Aa-gebied! Een plek om je

evenement, dat ook wel het ‘Oerol van Drenthe' genoemd wordt. Het vierdaagse

bij Diever. Al sinds 1946 worden hier met groot succes

van de binnenplaats van het Nationaal Gevangenismuseum

thuis te voelen en onbezorgd te genieten van

cultuurfestival vindt midden in de beschermde natuur van Nationaal Park

toneelstukken van William Shakespeare opgevoerd.

opgevoerd. In het Pauperparadijs wordt de geschiedenis van de

drie dagen theater en muziek in het bijzondere

Dwingelderveld plaats. Je vindt er muziek, theater, kunst, workshops, film,

Leuk weetje: het houten Globetheater is gebouwd naar

armoedebestrijding in de 19e eeuw door Johannes van den Bosch

Drentsche stroomdallandschap. Ook voor

lekker eten en drinken voor jong en oud(er)! Ben je er bij van 22 t/m 25 juli 2021?

voorbeeld van het bestaande Globetheater in Londen.

en de door hem opgerichte Maatschappij van Weldadigheid

kinderen is het één grote stoere speeltuin. Dit

Het theater heeft een glazen dak, zodat bezoekers het

beschreven. Regisseur Tom de Ket heeft in zijn musical

maakt FestiValderAa een plek om met hart

gevoel hebben van een openluchttheater en van de

geprobeerd de tegenstelling tussen arm en rijk, niet alleen in

en ziel te ontdekken. Het muziek en theater

prachtige sterrenhemel kunnen genieten.

de 19e eeuw maar ook in deze tijd, zichtbaar te maken.

festival vindt plaats van 2 t/m 4 juli 2021.

Voor meer (openlucht)theater en
evenementen kijk je op drenthe.nl/agenda
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Ontspanning

Waanzinnig

kunstzinnig

Drents Museum

Wist je dat...

Het Drents Museum is gevestigd in Assen, op de plek van
het voormalig klooster Maria in Campis. De hoofdentree
bevindt zich sinds 2011 in een voormalig koetshuis van het

Drenthe meer dan 100 galerieën,

Drostenhuis, dat via een onderaardse gang met de andere

beeldentuinen en ateliers telt? Kijk voor

gebouwen is verbonden. Het grootste museum van Drenthe

een adres bij jou in de buurt op

staat bekend om zijn internationale tentoonstellingen over

drenthe.nl/gallerie-beeldentuin

archeologie, kunst uit de periode 1885-1935 en hedendaags
realisme. Daarnaast is er een vaste collectie over de
prehistorie van Drenthe en zijn er de speciaal ingerichte

Zelf creatief aan de slag

stijlkamers waar men kan zien hoe welgestelde Drentse

Koeien, kippen of dikke dames. Galerie en Atelier Femke Anne

families in vorige eeuwen leefden. In de tuin van het

in Ruinen biedt schilderworkshops aan vanaf twee personen.

museum staat het bronzen standbeeld van Bartje.

Laat de creativiteit in je stromen. Ervaring is niet nodig!

Kunsthuis De Secretarie
Midden in de Hoofdstraat van Meppel, in het voormalig
gemeentehuis, is Kunsthuis De Secretarie gevestigd.
Het hele jaar door zijn er wisselende tentoonstellingen
te bewonderen, met allerlei mogelijke vormen van
beeldende kunst.

Museum De Buitenplaats
De flora en fauna. De ruimte en de stilte. Veel kunstenaars wisten de weg naar Drenthe te vinden.

Deze bijzondere locatie in Eelde is een bezoekje waard voor
liefhebbers van kunst, tuinen, muziek, literatuur en

Ze trokken zich terug, lieten zich inspireren door het landschap en meevoeren door kleuren, geuren en

architectuur. Naast wisselende tentoonstellingen in

geluiden. Drenthe was en is een bron van inspiratie voor prachtige kunstwerken in welke vorm dan ook.

het architectonische hoofdgebouw, is het naastgelegen
monumentale Nijsinghhuis (1654) verfraaid met
schilderingen van Matthijs Röling, Wout Muller, Pieter

Kunstenaarsdorp Zweeloo

De natuur, huizen en mensen als inspiratiebron. Het was een

1882. Een boerendorp, waar alles altijd al hetzelfde was.

jaar later dat niemand minder dan Vincent van Gogh hem

Eeuwenoude rietgedekte boerderijen en dorpelingen voor wie

wilde opzoeken. Tevergeefs... Liebermann was al vertrokken.

de wereld uit Zweelo bestond. Het is Max Liebermann, die deze

Van Gogh schreef één van zijn mooiste brieven over zijn

afgelegen plek weet te vinden. Vraag niet hoe, want er was

tocht naar Zweeloo en schilderde onder andere het kerkje.

nauwelijks verbinding met de buitenwereld. Wellicht huurde hij

Sindsdien volgden er meer schilders en heeft het dorp zich

een rijtuig vanaf Assen, waar sinds een jaar of tien de trein van

ontwikkeld tot waar kunstenaarsdorp en worden er vele

Amsterdam naar Groningen stopte. Liebermann ging logeren in

exposities, tentoonstellingen en activiteiten met kunst en

het logement middenin het dorp en schilderde naar hartelust.

natuur in de hoofdrol georganiseerd.

Pander, Clary Mastenbroek en Olga Wiese. In de museumtuin zijn sculpturen van onder meer Lotta Blokker, Eja
Siepman van den Berg en Charlotte van Pallandt te vinden.

waar Vincent van Gogh heeft gewoond en gewerkt in Veenoord

kunstexpeditie Into Nature in 2021 neer in het Bargerveen
en Emmen. Dit gebied vormt het decor waarin je de hele
zomer wandelend en fietsend kunt genieten van spectaculaire
kunstwerken van 20 kunstenaars van over de hele wereld.

Schildersfestival Montmartre

Ik ben gaan zitten bij een boerenturfvuur
Ik spreek kalm ik denk kalm nu. ”

Vincent van Gogh logeerde. Zijn bed staat nog op dezelfde

Vincent van Gogh
over Drenthe

het lijkt alsof hij elk moment weer terug kan komen...

uit 1400 en op de naastgelegen Brink zo'n 60 schilders aan het
werk. Zowel amateurs als professionals werken twee dagen lang
in de buitenlucht en laten hun werk zien.

met een wieg ernaast.

te schilderen. In het Van Gogh Huis sta je in de kamer waar

Misschien maakt Van Gogh een lange wandeling door het veen,

Montmartre in Oosterhesselen zijn rond het Gotische kerkje

“ Ik heb een maand hei lucht ingeademd.

maanden lang in het logement en is het de uitvalsbasis voor

plaats, de tekendoos is open, het verfpalet klaar voor gebruik.
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willen vragen hoe hun schilderijen ontstaan? Tijdens het festival

Ik had die ook absoluut nodig.

de 'gewone' mens en dan met name de landarbeider,

Na de fascinerende eerste edities in Noord-Drenthe

Altijd al eens kunstschilders aan het werk willen zien? Of ze

/ Nieuw-Amsterdam. In 1883 woonde en werkte Vincent twee
zijn ontdekkingstochten door het veengebied. Doel was om

Into Nature

en Frederiksoord, strijkt de tweejaarlijkse beeldende

Van Gogh Huis
Bezoek het enige voor publiek toegankelijke huis in Nederland

Evenementen

Meer kunstevenementen op drenthe.nl/agenda

Tip:

Klompenmuseum
Dit museum in Eelde toont met 2800 bijzondere paar klompen en ander schoeisel met een houten zool uit
meer dan 40 landen de grootste collectie wereldwijd.
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Ontspanning

Tuinen die

groeien en bloeien

Botanische Tuin Mei Chu

De Tuinen van Frederiksoord

In deze drie hectare grote botanische tuin in Wilhelminaoord

In het hart van de Koloniën van Weldadigheid liggen

worden meer dan tachtig bamboesoorten, 130 soorten

De Tuinen van Frederiksoord. Jarenlang een begrip in

Blauwe regen, de sneeuwbal en de Kardinaalsmuts gekweekt.

Nederland en ver daarbuiten. Sinds kort zijn De Tuinen weer

Een prachtige tuin afgewisseld met een breed assortiment

open en toegankelijk voor iedereen. Kom heerlijk struinen

aan Aziatische bomen, heesters en vaste planten.

en ontdek de pracht uit het verleden en de ambities van nu.

Verschillende waterpartijen en de op oorspronkelijke wijze

In de Tuinen van Frederiksoord vind je De Fruithof, De Tuin

gebouwde paalwoningen zorgen voor een oosterse beleving.

zonder Drempels en de Tuinbouwschooltuin.

Bossen. Heide en akkers. Zo ver je kan kijken, word je in Drenthe omringd door zo min mogelijk
gecultiveerde en pure oernatuur. Al rijdend door de brinkdopjes, krijg je een heel ander beeld.
De Drentse voortuinen zijn namelijk altijd aan kant. Het gras is gemaaid. De kantjes geknipt.
De haag gesnoeid en de bloemenborders sieren in volle glorie. Groen zit in het Drentse DNA.

De Groene Hof
In het buurtschap Ansen is deze kruidentuin met
theeschenkerij gelegen. Maar liefst 160 kruiden en
geneeskrachtige planten bloeien hier het hele jaar door.
Allemaal met hun eigen kleur én geur en daardoor in

Bloemenpluktuinen

de zomermaanden een paradijs voor vlinders.

• Pluktuin Zeldenrust - Wapse

Ook kinderen zijn hier van harte welkom en kunnen

• Bloem’n Lokaal - Wezup

met een zoekkaart vlinders en insecten speuren.

• Miss Tuinboon - Gees

5x Beeldentuinen
• Beeldentuin Wildevuur - Hooghalen
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De Luie Tuinman

Tulpenpluktuin

• Keramiektuin Harwi - Eeserveen

Wandel door maar liefst 25 tuinen bij De Luie Tuinman

Rijd je langs Beilen, dan heb je grote kans verrast te worden door een

• Beelden in Gees - Gees

nabij Ruinen. Geopend van april tot en met oktober en

bloemenveld vol tulpen. Het mooie is dat je hier in het voorjaar zelf je

• Beeldenpark De Havixhorst - IJhorst

in december.

bosje tulpen kunt plukken. Voor jong en oud een leuke activiteit!

• Beeldentuin Het Aardscheveld - Assen
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Ontspanning

Smakelijk eten!

Mmmmm ....

Van de gezelligste eetcafé's, de lekkerste
pannenkoekenboerderijen, de hipste strandtenten
tot de meest hoogwaardige culinaire hotspots,
je vindt ze allemaal op drenthe.nl/restaurants

Rijzende sterren
Het zijn nog nèt geen sterrenrestaurants, maar hier
beleef je gegarandeerd een avond vol culinaire allure:
• De Keuken van Arragon - Fluitenberg
• De Havixhorst - De Schiphorst
• Sukade - Meppel
• De Gaffel - Valthe
• De Vlindertuin - Zuidlaren
• Gastrobar bij Jaap - Assen
• Van Tarel - Taarlo
• De Loohoeve - Schoonloo

Proef de smaak van het landleven:
• Bitter en Zoet - Veenhuizen
• Landhuishotel Restaurant Rikus - Eext
• Op de Deel - Zuidwolde
• Rickkies Boer'n Bistro - Beilen

Hotspots aan het water (voor een beetje verkoeling)
Jazeker! En meer dan één. Onze fans weten de beste plekjes aan een fijn meer al te vinden en we delen deze tips ook graag met jou:

Harbour Club Sandur

Plan Schoonhoven

Paviljoen Nijstad

Paviljoen De Bloemert

Ermerstrand

Cnossen Leekstermeer

Neem plaats in één van de restaurants en laat je zintuigen tot leven komen. Ruik de
heerlijke geuren die je vanuit de keuken tegemoet komen. Proef de lekkere gerechten die
geserveerd worden. Laat je verrassen door unieke locaties en pure Drentse gastvrijheid.
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Pannenkoeken

5x Pannenkoeken eten

Wat is het lekkerste na een fikse

• Pannekoekenboerderij Brinkzicht - Gasteren

wandeling door het bos? Pannenkoeken

• Pannenkoekenschip - Assen

natuurlijk! In Drenthe zijn heel veel

• De Strohoed - Elp

gezellige plekjes waar je heerlijke

• Herberg De Wilde Hof - Vledder

pannenkoeken kunt eten.

• Hoes van Hol An - Aalden

Wist je dat...
Puur Pannenkoek in Orvelte

de eerste pannenkoekenwinkel
van Nederland is?

drenthe.nl/culinair
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Lekkers uit de streek

Ontspanning

Boerderijwinkels
Stap eens binnen in een van de vele boerderijwinkels. Van een
ontbijtje met verse eitjes, hangop en een beschuitje boerenkaas, tot
alles wat je nodig hebt voor een lekkere streek BBQ. We tippen je de
volgende:
• Boerderijwinkel ’t Vershuus - Ruinen
• Landwinkel Goense - Marwijksoord
• Boerderijwinkel Smilande - Smilde
• De Kruidenwei - Nooitgedacht
• Landwinkel De Venehoeve - Tweede Exloërmond

Pluktuinen
Laarzen aan, emmer in de hand en plukken maar! Struiken
zover je kunt kijken, vol met vitaminebommetjes. Doe eens wat
anders en bezoek een pluktuin! Neem bijvoorbeeld Bosjes Fruit in
Gieterveen. Bij dit landbouwbedrijf met prachtige pluktuin kan en
mag iedereen plukken, van klein tot groot. Je krijgt een bakje en
vult deze zelf met fruit. Niet moeilijk en met goed zoeken is het
een leuk karweitje. Kijk op drenthe.nl/culinair voor een pluktuin
in de buurt.

Wist je dat...
De beste Limoncello
ter wereld uit het
Drentse Peize komt?

Wijngaarden
Bij vakantie hoort lekker eten en drinken. Ook daarvoor ben je

• Wijngaard Onder de Sterren - Donderen

in Drenthe aan het juiste adres. De heerlijkste streekproducten

• Wijngoed Havelte - Havelte

worden hier rechtstreeks vanaf het land op je bord geserveerd.

• Wijnhoeve Runa - Ruinen
• WIJ’ngaard op Tiendeveen - Tiendeveen

Pak een landweggetje en je vindt gegarandeerd een kraampje langs de weg.

Wildplukken bij In Het Wilde Weg

De lekkerste aardbeien, knapperige blauwe bessen, verse heidehoning en knoeperds

Bij In Het Wilde Weg ontdek je de smaken van de

van courgettes. Vele stalletjes zijn ondertussen uitgegroeid tot boerderijwinkels en

natuur. Ze bieden wildplukexcursies, kookworkshops,

leveren hun producten ook aan de horeca in de buurt. Naast groente en fruit breidt het

kanotochten en natuurbelevingstochten aan

aanbod streekproducten zich steeds verder uit. Van eieren en zuivel tot vlees en ja…

en nemen je graag mee voor een onvergetelijke

Zelfs wijn! Proef de smaak van het Drentse land en laat je verrassen.

Of je wel wat lust?

ontdekkingstocht.

Wil je culinair iets bijzonders meemaken? Ga dan naar Veenhuizen.
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Dubbel Drents

DrentsGoed

Daar hebben drie ondernemers nieuw leven geblazen in de

Je zult het vast een keer tegenkomen. Het label

Jam, sap, mosterd, stroop...

bestaande monumentale molen, zuivelfabriek en graanopslag.

Dubbel Drents. Zo is er het Dubbel Drents

DrentsGoed heeft ondertussen

Gevestigd op een gezamenlijk terrein, vind je er nu Piepers &

brood dat al door tientallen bakkers in Drenthe

een uitgebreid assortiment streek-

Paupers, Kaaslust en Bierbrouwerij Maallust. Voor het kopje koffie

gebakken wordt. Natuurlijk met graan van de

producten dat zich kenmerkt

toe, loop je iets verder… naar Koffielust!

Drentse akkers. Maar ook is er al Dubbel Drents

door kwaliteit, duurzaamheid

bier, kaas, asperges en koolzaadolie. Al deze

en ambacht. Verlang je thuis

Peregoed!

producten komen van Drentse boerderijen en

terug naar al dit lekkers?

Spring op fietse en begeef je naar de Dr. Larijweg tussen Ruinen

brouwerijen en zijn niet alleen heel lekker,

Bestel het dan eenvoudig online.

en Ruinerwold. Deze prachtige laan van maar liefst 6 km, telt meer

ze dragen ook bij aan een duurzamere wereld.

Zo kun je nog lange tijd

dan 1000 perenbomen. Jaarlijks wordt de perenoogst gevierd in het

De weg van grond tot mond is immers super!

nagenieten van de vakantie!

eerste weekend van oktober.

drenthe.nl/culinair
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Ontspanning

Bijzonder overnachten

Roadtrip Drenthe
Drenthe is niet groot, maar groot genoeg om heel veel
te beleven. Ga van de gebaande paden en tour met een
oldtimer camper over de binnenwegen. Door bossen,
langs akkers en met een pitstop in een van de vele
brinkdorpen. Op een originele manier reizen, doe je in
een oldtimer camper van Tralaluna.

De avond valt. Het is stil. Alleen het zelfgemaakte kampvuurtje knispert op de achtergrond. Moe maar
voldaan wordt de dag doorgenomen. Stoere verhalen en mooie herinneringen volgen elkaar in rap tempo
op. En dan is het tijd om naar bed te gaan. Zelfs dat is één groot avontuur wanneer je overnacht in een
boomhut, in een voormalige 'bajeswoning', een plaggenhut of ergens midden in de natuur in een Cabiner.

Boomhut XXL

Liever lekker luxe?

Weg van de hectiek van alle

Ook dat kan!

dag. In een boomhut ligt
de wereld aan je voeten.
Even samen genieten van
de rust, de natuur en veelal
een prachtig uitzicht.

Stalovernachting

Hoor de vogels, de roep

Knusser wordt het niet! Slapen in het nachtverblijf

van de uil en kijk vanaf je

van de alpaca's in de Stalkamer. 's Nachts lig je onder

terras naar de oneindige

dekbedden van Alpacawol van de Alpaca’s van Zonneveld

sterrenhemel.

in Tiendeveen.

Kom ook eens

met je vrienden ...

Of familie… of collega’s… De groepsaccommodaties
in Drenthe bieden naast een slaapplaats een
gevarieerd aanbod met stoere activiteiten.

Drenthe heeft maar liefst
9 stoere boomhutten,
complete woningen voor

70

Tip:

Ga samen op avontuur en beleef een paar
fantastische dagen in de natuur. Van klimmen,

Winterkamperen

het hele gezin! Kijk op

Dat is stoer! Kamperen in de winter. Op heel veel campings

drenthe.nl/boomhut

in Drenthe ben je het hele jaar door welkom. Dat kan met

voor meer informatie

je eigen tent, caravan of camper óf je kiest voor een locatie

en de locaties.

waar al een all season safaritent voor je klaarstaat.

boogschieten, mountainbiken tot boerengolf.

Voor alle vakantieparken, campings, hotels en B&B's
kijk je op drenthe.nl/overnachten
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Assen

Naar de stad

Drents Museum
In 1854 is de voorloper van het huidige Drents
Museum ontstaan, het Provinciaal Museum voor
Oudheden. Met de tijd werd het stukje bij beetje
groter en vandaag de dag is het een absolute
mustsee van Assen. Voor de cultuurliefhebber is er
in Assen genoeg te ontdekken.
Het Drents Museum heeft prachtige, internationale
tentoonstellingen gecombineerd met lokale
exposities. Ook is er een structurele tentoonstelling
over de archeologie van Drenthe. Het grootste
poppenhuis van Nederland is gevestigd in het
museum en voor de kinderen is er een speciaal
avontuur; codenaam Energy. Kortom genoeg te
zien en te beleven en geschikt voor jong en oud.

TT Assen
In 1925 werd voor het eerst TT Assen
georganiseerd. Destijds ging de route

Ontdek het Drents Museum met haar unieke tentoonstellingen. Wandel langs

Tip:

Asserbos

over onverharde wegen tussen de dorpen

Kijk ook eens naar de

Aan de rand van het centrum is het

Rolde, Schoonloo en Grolloo. Ondertussen

speciale Tour de TT auto- of

Asserbos te vinden. Een eeuwenoud

is het circuit van Assen internationaal

fietsroute van 65 km.

oerbos wat vroeger hoorde bij het

bijzondere beelden en gebouwen. Shop bij de vele winkels. Geniet van een drankje

bekend en worden er diverse wedstrijden

De route brengt je langs de

klooster Maria in Campis. Rond 1760

op het terras of luister naar het geluid van ronkende motoren tijdens de TT.

gereden, waaronder een van de oudste

dorpen waar ooit de eerste

is in opdracht van Wolter Hofstede het

TT werd verreden.

sterrenbos ontwikkeld, waar je nu nog

races ter wereld, de MOTOGP.

heerlijk kunt wandelen. In het bos kun
je bij het Duurzaamheidscentrum

Het centrum van de stad heeft grote herenhuizen, veel

diverse routes afhalen. Een bezoekje aan

groen en natuurlijk het beeld van Bartje. Aan de rand van het

de naastgelegen kinderboerderij maakt

centrum loop je zo door richting het Asserbos, waar ook het

het uitstapje compleet. Leuk voor het

Duurzaamheidscentrum en de kinderboerderij te bezoeken zijn.

hele gezin!

En ga natuurlijk een kijkje nemen bij het TT Circuit dat aan de
rand van de stad te vinden is.

Stadswandeling

Geschiedenis

In het centrum van Assen staan

In 1259 kwamen de nonnen van het Maria in Campis klooster

prachtige oude gebouwen, monumenten

naar Assen. Vanuit de moerasachtige omgeving bij Coevorden

en beelden. Doe een stadswandeling

kwamen ze naar hoger gelegen gebied. Het klooster stond

en ga er lekker erop uit! Tijdens de

op de plek waar nu het prachtige Drents Museum is. In 1602

wandeling van 5 kilometer kom je onder

is het klooster opgeheven en werd het gebouw gebruikt als

andere langs het Drents Museum, het

vergaderlocatie. Assen was nog altijd niet veel meer dan het

beeld van Bartje, het Ontvangershuis,

kloostergebouw gelegen tussen de singels. Vanaf de 17e eeuw

het Drostehuis, langs prachtige huizen

ontstonden er meer huizen en pas laat in de 18e eeuw werd

aan de Vaart en een stukje Asserbos.

Assen groter en werd er voor het eerst buiten de singels
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"Ik bid nie veur

gebouwd. Johannes van Lier vestigde zich in 1776 als ontvanger-

Speelroute Pups van Mannes

generaal (belastingontvanger) in Landgoed Overcingel. Na

Bij het station van Assen staat een grote, houten hond.

een avond vermaak met drost Petrus Hofstede schonk Koning

Hij heet Mannes. De pups zijn bij Mannes weggelopen om

Lodewijk Napoleon Assen in 1809 stadsrechten. In de eeuwen

de binnenstad van Assen te ontdekken. Ga je met de pups

daarna is de stad geworden tot wat het vandaag de dag is, de

mee op ontdekkingstocht door de stad? Op veel plekken

het boek van Anne de Vries, is te vinden

hoofdstad van de provincie Drenthe.

vind je gele pootafdrukjes. Daar is vast iets te beleven!

tegenover de ingang van het Drents Archief.

bruune boon 'n!"

Tip: in de zomermaanden ook te doen
onder leiding van een gids. Voor meer
informatie kun je terecht bij VVV Assen.

Het beeld van Bartje, de bekende figuur uit
ditisassen.nl
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Naar de stad

Emmen

WILDLANDS Adventure Zoo
In WILDLANDS Adventure Zoo Emmen maak je een wereldreis in één dag. Ontdek per boot of te voet de jungle en maak
kennis met de olifantenfamilie. Spot neushoorns en giraffen
van heel dichtbij tijdens je trucksafari over de savanne. Of ga
op poolexpeditie en sta oog in oog met ijsberen en pinguïns.
WILDLANDS is opgedeeld in drie verschillende klimaatzones:
de jungle, de savanne en het poolgebied. In ieder gebied vind
je naast dieren, ook hele leuke speelplekken (waaronder een
speeltuin van 4500 m2) én een super spannende achtbaan en
4D testvlucht in een onderzoeksvliegtuig.

Rensenpark
Op de plaats waar vroeger Dierenpark Emmen zat, is nu een
creatief stadspark ontstaan. In alle leeggekomen gebouwen
en hokken zitten nu creatieve ondernemers, culturele
instellingen, kunstenaars en galeries. Voor kinderen is er een
kinderboerderij en een speeltuin. Het hele jaar door vinden hier
bijzondere evenementen plaats.

Tussen de bossen, het veen en in een open landschap ligt Emmen. Emmen is groen. Zo groen, dat
het zelfs één van de groenste steden van Nederland is. Niet alleen de natuur ligt binnen handbereik.
In Emmen vind je alles wat je van een stad kan verwachten: topsportclubs, het grootste overdekte
winkelcentrum van Noord- Nederland en natuurlijk WILDLANDS Adventure Zoo Emmen.

Wist je dat...

Evenementen
Emmen bruist jaarlijks van grote terugkerende evenementen. Van het
Alles Kids in Drenthe festival, straattheater C’est la Vie tot het Hello Festival

er in Emmen maar liefst

en het grote vliegerfestival. Wekelijks is er in de maanden juli en augustus

10 hunebedden liggen?

elke dinsdag de Vlindermarkt, een combinatie van braderie en vlooienmarkt.
Kijk op emmenmaakhetmee.nl/agenda voor de actuele agenda.

Emmen is van origine een esdorp aan de rand van de Hondsrug. Er wonen al heel lang mensen, in ieder geval sinds de prehistorie.
Uit die tijd zijn er nog 10 hunebedden en bijvoorbeeld ook grafheuvels. Ook een aantal essen en brinken is bewaard gebleven.
Het oudste gebouw in de stad is de Grote Kerk, waarvan de Romaanse toren uit de 12e eeuw stamt.

Bruisend centrum
In Emmen wordt het kloppend hart van de stad gevormd door een
groot centraal plein. Hier bevindt zich zowel de entree naar het
grote overdekte winkelcentrum alsook de ingang naar WILDLANDS
en het Atlas theater. Het winkelcentrum is het grootste overdekte

Elke laatste zondag van

winkelcentrum van Noord-Nederland. In de vele passages is het

de maand is het koopzondag

heerlijk vertoeven en kom je vrijwel alle landelijke ketens tegen.

van 13:00 - 17:00 uur.

In het noordelijke gedeelte van het centrum, rondom de Hoofdstraat,

Elke vrijdag is er markt

vind je het historische deel van Emmen. Hier kun je heerlijk slenteren

met ruim 100 kramen.

langs de vele lokale winkels en bijzondere boetieks.
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Tip:

emmenmaakhetmee.nl
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Naar de stad

Meppel

Stadswandeling Meppel

Drukkerijmuseum Meppel

Meppel is een stad met historie, mooie grachten en een

In de van oudsher drukkerijstad Meppel wordt het grafisch

prachtige natuur. Langs al deze bezienswaardigheden

cultureel erfgoed bewaard in dit monumentale pakhuis.

zijn verschillende stadswandelingen uitgestippeld.

Het museum is nog volop in bedrijf. Ervaar zelf de oude

Eén daarvan gaat langs Jugendstilpanden. Niet alleen

ambachtelijke technieken, sta als boekdrukker achter de

Jugendstil maar ook andere bouwstijlen, zoals Neoklassiek

drukpers en schep je eigen papier. Voor jong en oud een

en Eclectisch zijn onderweg te bewonderen. De route

belevenis!

gaat daarnaast ook langs historisch interessante
gebouwen, met vaak mooie geveldecoraties. Tijdens deze

Evenementen

wandeling maak je uitstapjes naar het joodse verleden van

In de zomervakantie wordt wekelijks Donderdag Meppeldag

Meppel. De 4 km lange wandeling start en eindigt bij het

georganiseerd, met elke week een ander thema, zoals het

station van Meppel. Uiteraard kun je op elke plek in de

Straattheaterfestival of Mokum in Meppel. Ook het jaarlijkse

route, die ook rollator- en rolstoelvriendelijk is, beginnen.

Grachtenfestival en Puppet International zijn een bezoek waard.

Neem even pauze bij een van de gezellige en gastvrije

Kijk op drenthe.nl/agenda voor een actueel overzicht.

horecagelegenheden waar je kunt genieten van een kopje
koffie, lekkere lunch of heerlijk diner.

Mokum van het Noorden
De wateren die door het centrum van Meppel voeren worden
grachten genoemd. Mede vanwege de namen Heerengracht,
Keizersgracht, Prinsengracht en de gezelligheid en gastvrijheid
die je hier ervaart, wordt Meppel ook wel het Mokum van het
Noorden genoemd.

Tip:

Meppel: levendig en uniek gelegen tussen drie prachtige natuurgebieden. De combinatie van natuur,
groen, ruimte en historie maakt de stad aantrekkelijk. In het oude centrum maken de karakteristieke
straten, grachten en pleinen met terrassen het ook nog eens tot een gezellige winkelstad.

Fiets de Route van Geluk

Opmerkelijk en uitnodigend is het geluk dat de bewoners van
Meppel hier weten te vinden. In Meppel is het leven goed en dat
geluk delen ze graag met je. Stap op de fiets en rijd de 'Route
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De mensen in Meppel zijn gastvrij en restaurants zijn er in vele soorten

Overnachten in de karakteristieke binnenstad of

van Geluk'. Onderweg kom je langs meer dan 53 karakteristieke,

en smaken. Cafés, bars, bioscoop en een discotheek zorgen voor een

in de groene omgeving? Dat kan. Maak je keuze

gastvrije, groene en bijzondere plekken. Je vindt de route

bruisend avond- en nachtleven. Meppel is dé evenementenstad van het

uit B&B’s, campings, een camperplaats, hotels

en interessante informatie over de 'Plekken van Geluk' op

noorden. Een bezoek aan het Grachtenfestival of een van de Donderdag

en vakantiewoningen. Of, vaar naar Meppel

ontdekmeppel.nl

Meppeldagen is zeker een aanrader. Kunst, cultuur en prachtige

en leg aan in de haven of aan de kades van de

monumenten vind je hier volop.

historische binnenstad.

Muggen?

Beeldenpark De Havixhorst

Inwoners van Meppel worden

In de tuinen van havezate De Havixhorst, lommerrijk gelegen

ook wel ‘Meppeler muggen of

tussen De Wijk en Meppel in Zuidwest-Drenthe, is sinds juni

muggenspuiters’ genoemd.

2008 een bijzondere verzameling beelden te zien. Naast de

Deze bijnamen hebben zij

vaste collectie beelden van kunstenaars als Pieter d’Hont,

te danken aan een volksverhaal.

Eric Claus, Jan Bronner, Charlotte van Pallandt, Eddy Roos

Op een nacht zouden sommige

en Piet Esser, is er door een hechte samenwerking met onder

Meppelers gedacht hebben dat

andere Museum Beelden aan Zee een wisselend aanbod

de kerktoren in

van beelden die tezamen een fraai overzicht geven van de

brand stond, omdat er

ontwikkeling van de 20e eeuwse Nederlandse figuratieve

een rookwolk om de toren

beeldhouwkunst. Het beeldenpark is gratis toegankelijk en

hing. Het bleek een zwerm

dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De tuin is het hele

vuurvliegen of muggen te zijn.

jaar open en ademt ieder seizoen een andere sfeer.

ontdekmeppel.nl
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Hoogeveen

Naar de stad

Cascade
Opvallend is de Cascade, het langste waterkunstwerk van Europa.
Een eerbetoon aan het water dat ooit de levensader van Hoogeveen was,
gemaakt door kunstenares Karin Daan. Het is 250 meter lang en ligt
op de plaats van een gedempt kanaal, midden in de Hoofdstraat.
Het water kronkelt er langzaam tussen alle winkels door. Enorm gezellig
en een echte publiekstrekker! Maak tijdens het shoppen een stop bij het
(verlichte) waterkunstwerk met fonteinen aan het Kerkplein. Bij mooi
weer een heerlijke plek voor de kinderen om even te spelen.

Shoppen
In Hoogeveen kun je fijn winkelen. Je parkeert er direct achter de grote
winkelstraat. De Hoofdstraat is prachtig vernieuwd en doet denken
aan een promenade. Vroeger lag hier een kanaal, waar de turf naar

Tips:

Amsterdam werd afgevoerd. De brede opzet komt nu mooi van pas en
geeft het winkelend publiek alle ruimte.

Maak een stadswandeling met
of zonder een gids, ontdek de
scheepvaarthistorie tijdens de
Vaarfietstocht DrentsePraam
of maak een parachutesprong
vanaf vliegveld
Hoogeveen.

Waterpret
In 2019 is een voormalige zandafgraving omgetoverd
tot een prachtig zandstrand met paviljoen. Terwijl

Hoogeveen is gesticht in de 17e eeuw, toen turfgravers zich mochten

je geniet van een drankje en hapje op het terras,

vestigen op de veengronden. De stad groeide snel en flink en is

spelen de kids in het water en op het strand.

uitgegroeid tot een levendige stad met een aantal bekende evenementen.

Speciale tip: Er is kano en sup-verhuur! In de
bossen bij Hollandscheveld ligt de recreatieplas
Plan Schoonhoven. Hier is het heerlijk zwemmen,
relaxen en wandelen.

Bruisende stad
Het centrum van Hoogeveen is een bruisende plek
voor groot en klein. Van shoppen, bioscoop, bowlen
tot een mooi theater en zélfs een city-strand om
de dag heerlijk af te sluiten.

Kano van Pesse
Cultuurliefhebbers moeten ook eens kijken in
de bibliotheek. Deze fungeert namelijk ook als
Verhalenwerf. Tot de vaste tentoonstelling behoort
onder meer een replica van de legendarische
Kano van Pesse – het origineel ligt in het Drents
Museum in Assen. De Kano van Pesse wordt
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Evenementen
Hoogeveen bruist en kent een paar grote evenementen, zoals de
Cascaderun, Pulledagen, Noorderlichtjesparade en U!tdagend
Hoogeveen. Kijk op drenthe.nl/agenda voor de actuele agenda.

Leuk met kids!

• Zippa Zebra's Funjungle

beschouwd als de oudste boot ter wereld. Deze

• De Ontdekhoek in de Bibliotheek

drie meter lange kano is in 1955 gevonden bij het

• Familiespeurtocht 'Het Raadsel van de verdwenen letters'

dorp Pesse, iets ten noorden van Hoogeveen.

• Digitale speurtocht 'Geheimen van het Spaarbankbosch'

De kano is zo’n 8.000 jaar voor Christus gemaakt.

• Fietscrossbaan Steenbergerpark

drenthe.nl/zuidwest
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Coevorden

Naar de stad

Stad van Strijd
Gedurende drie dagen keert Coevorden het laatste weekend van augustus
terug naar 1672. Bij de stadsgracht zullen kanonnen bulderen en schoten
worden gelost met musketten. Honderden re-enacters vanuit heel Europa
zullen vrijdag 27 augustus hun kampementen in het Van Heutszpark
opslaan om op zaterdag en zondag bij de stadsgracht strijd te leveren.
Zegevierend zullen de strijders na afloop het centrum van Coevorden
binnentrekken.
De bisschop van Münster, Berend van Galen was in 1672 het oosten van
het land binnengevallen en had Coevorden, een van de sterkste vestingen
ingenomen. Door een list van schoolmeester en koster Meindert van der
Thijnen en met behulp van de troepen van Luitenant Generaal Carl von
Rabenhaupt werd de bisschop van Münster met zijn troepen hetzelfde jaar
uit Coevorden verdreven.
Naast de re-enacters zal ook het 12e Infanteriebataljon Luchtmobiel
Regiment van Heutsz aanwezig zijn om demonstraties te verzorgen.
Spectaculair om te zien zal ook de strijd tussen de re-enacters en het
12e Infanteriebataljon Luchtmobiel Regiment van Heutsz zijn. Naast al het

Plopsa Indoor Coevorden

wapengekletter wordt ook door diverse muziekgroepen voor vermaeck

Een bezoek aan dit indoor attractiepark staat

gezorgd. Waan je het laatste weekend van augustus in verloren tijden.

hoog op het verlanglijstje van vele kids. Dompel je
onder in de wereld van onder andere Mega Mindy,
Bumba, Wicky de Viking en K3.

Tip:

Spannende verhalen over

Coevorden is de oudste stad van Drenthe. Het was vroeger, dankzij haar strategische

de Stad van Strijd? Wil je meer

ligging, één van de belangrijkste vestingsteden van Nederland. De welvaart van weleer is

weten over de roemruchte

hier nog altijd goed te zien. Zo vind je hier het enige kasteel dat Drenthe rijk is.

historie van Coevorden?
Loop dan eens mee met
een gids tijdens een
stadswandeling.

Historische panden
in Coevorden
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In het hart van de stad ligt

Stedelijk Museum Coevorden

het enige Drentse kasteel

Coevorden heeft een boeiende, maar heftige geschiedenis vol oorlog, vernietiging en

dat stamt uit de elfde eeuw.

een eeuwig durende strijd om de macht. Het Stedelijk Museum Coevorden, gevestigd

Het werd grondig gerenoveerd

in het Arsenaal, neemt de bezoeker mee op een ontdekkingsreis langs het verhaal van

tot restaurant en het daarbij

Coevorden vanaf de eerste burggraaf tot en met de dag van vandaag. Met een prachtige

behorende pakhuis "de Vlijt"

vaste collectie, wisselende tentoonstellingen en diverse kinderactiviteiten is een bezoek

werd omgetoverd tot hotel.

aan het Stedelijk Museum een plezier voor jong en oud.

In het Arsenaal, een voormalig

Coevorden in Vancouver

pakhuis aan de haven in

Wist je dat Vancouver vernoemd is naar marine officier George Vancouver? Hij diende

Coevorden, zijn het Stedelijk

onder James Cook en verkende de westkust van Canada. Zijn voorouders Van Coeverden

Museum, de Bibliotheek

kwamen uit... Je raadt het al, Coevorden. In één van de mooist gedecoreerde gebouwen

en Tourist Info Coevorden

van Coevorden, een monumentaal pand uit de zeventiende eeuw, bevindt zich het

gevestigd.

Stadscafé Vancouver. Een miniatuurreplica van dit pand staat in Madurodam.
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Zien we je in de winter
nog eens terug?

drenthe.nl

Kijk voor meer informatie,
tips en inspiratie voor een
vakantie of dagje uit op
drenthe.nl

Voor vragen, een routekaart of persoonlijk advies, ben je altijd welkom op onderstaande adressen.

Colofon
Uitgave
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Assen
Marktstraat 8-10
T. 0592 243 788

Hoogeveen
Hoofdstraat 17a
T. 0528 291 177

Havelte
van Helomaweg 18
T. 0521 341 222

Zweeloo/Aalden
Aelderstraat 21a
T. 0591 372 299

Dit magazine is tot stand gekomen door een samenwerking tussen alle regio's en

Norg
Brink 1
T. 0592 741 147

Meppel
Woldstraat 5
T. 0522 252 636

Borger
Hoofdstraat 25
T. 0599 638 729

Orvelte
Dorpsstraat 1a
T. 0593 322 332

Fotografie

Roden
Brink 31
T. 050 501 8851

Ruinen
Brink 5
T. 06 14 348 108

Coevorden
Haven 4
T. 0524 525 150

Westerbork
Burg. G. van Weezelplein 10
T. 0593 370 074

Ben Thomassen, Knelis, Koen Timmerman, De Hondsrug UNESCO Global Geopark,

Veenhuizen
Oude Gracht 40
T. 0592 385 040

Diever
Bosweg 2a
T. 0521 591 748

Emmen
Monetpassage 2
T. 0591 649 712

Vormgeving & drukwerk

Vries
Schultestraat 4
T. 0592 54 29 82

Dwingeloo
Brink 4b
T. 0521 591 000

Gees
Dorpsstraat 47
T. 0524 581704

Redactie

De inhoud van dit magazine is met de

Mascini Marketing & Communicatie.

grootst mogelijke zorg samengesteld.

De Wijk
Dorpsstraat 65a
T. 0522 443 275

Frederiksoord
M. van Swietenlaan 1a
T. 0521 381 433

Sleen
Bannerschultestraat 12
T. 0591 362 282
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Aansprakelijkheid voor eventuele
Met dank aan

fouten of onvolledigheden kan niet

Allen die een bijdrage hebben geleverd bij het tot stand brengen van dit magazine.

worden aanvaard.
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#Oerdrenthe

@oerdrenthe

