
Een tijdloze ontdekking

www.hondsrugdrenthe.nl

De Hondsrug
Ontdekkingstocht door 
een gebied vol spannende 
verhalen

Doe 
mee!
Maak kans op 

leuke prijsjes



Voorwoord

Kei van de Hondsrug 

De Warme Bossen
Schoonlo
www.groepsaccommodatie.
warmebossen.nl  

De Broekse Hoeve
Gieterveen
www.broeksehoeve.nl/
groepsaccommodaties 

Breeland
Annen
www.breelandrecreatie.nl

Kozakkenhoeve 
Groepsaccommodatie / 
B&B

Dalen
www.kozakkenhoeve.nl

‘t Anderhoes
Anderen
www.anderhoes.nl

De Strubben 
Schoonloo
www.destrubben.nl/
groepsaccommodaties

Boerhaarshoeve
Grolloo
www.boerhaarshoeve.nl

De Mepperdennen
Meppen
www.mepperdennen.nl

Boerderij het Stroomdal
Anderen
www.boerderijhetstroomdal.nl
 

Klonie
Ellertshaar
www.klonie.nl

Ruimte en rust
Eesergroen
www.ruimte-rust.nl

25 graden Noord
Drouwenerveen
www.25gradennoord.nl

Groepsaccommodatie 
Zonnehoek

Exloo
www.zonnehoekexloo.nl

Landgoed 
De Hereboerderij

Bronnegerveen
www.hereboerderij.nl

Lentehof
Borger
www.lentehof.nl

Tweehek Recreatie
Westdorp
www.tweehek.nl

De Witte Boerderij
Drouwenermond
www.dewitteboerderij.com 

De Berenshoeve
Emmen
www.deberenshoeve.nl

Sportlandgoed
Zwartemeer
www.sportlandgoed.nl

Mooiplekkie.nl
Eext
www.mooiplekkie.nl

Kampeerboerderij 'De Riegheide'
Schoonoord
www.deriegheide.nl

Het Witte Zand
Meppen
www.twittezand.nl

De Kibbelhof
Schoonoord
www.kibbelhof.nl

Ermerstrand
Erm
www.ermerstrand.nl

Groepsverblijf de Kwartjesberg
Drouwen
www.kwartjesberg.nl

Partycentrum de Zwerfkei 
Gees
www.dezwerfkei.nl

“We worden altijd zeer gastvrij onthaald. Een aanrader voor 

iedereen die met een grote groep een fijne locatie middenin de 

natuur in Drenthe zoekt!” 

- Groepsverblijf De Kwartjesberg -

Groepsaccommodaties

“Wij hebben een fantastisch weekend beleefd. Het was perfect voor ons 

gezelschap, maar ook voor een familieweekend. De ruime veranda met 

vrij uitzicht was perfect voor een gezellige BBQ.” 

- Groepsaccommodatie De Berendshoeve -

“De Boerderij is supergezellig ingericht en helemaal compleet. De tuin is megagroot 

en voor de kids een trampoline, schommels en klimtouw. Dalen is ook een gezellig 

dorp, zeer aan te raden.” 
- Groepsaccommodatie en B&B De Kozakkenhoeve -

Steeds meer mensen hebben nieuwe vormen van vermaak 

en vakantievieren ontdekt. We wandelen en fietsen alsof het 

een lieve lust is. 

De Provincie Drenthe speelt daar prima op in, door flink te 

investeren in de fiets- en wandelcapaciteit in onze mooie provincie. 

Daarnaast is het fietsknooppuntennetwerk uitgerold en zijn de 

eerste stappen voor wandelknooppunten gezet. Ideaal om vanaf 

huis of de vakantieplek in Drenthe direct te kunnen starten met 

fietsen en wandelen! Ons horecabedrijf ligt in Noord-Sleen, op 

steenworp afstand van het welbekende Pieterpad en voor de deur 

hebben wij een wandel- en fietsknooppunt. Wij zagen steeds meer 

ATB’ers voorbijkomen en tevens hadden wij een groot stuk grond 

over. Om ook deze doelgroep te kunnen bedienen hebben wij ons de 

laatste jaren ingespannen om samen met de Provincie Drenthe een 

heus trailcenter te ontwikkelen. Het trailcenter is een ideaal start/

finishpunt voor mountainbikers en fietsers. Er kan veilig geparkeerd 

worden, er is gelegenheid voor kleine reparaties/onderhoud aan 

fietsen en MTB’s kunnen schoongemaakt worden. De fietsers kunnen 

gebruikmaken van een toilet, kleedruimte en douches (1 euro inworp). 

Om vervolgens neer te strijken in ons restaurant aan de Brink om 

de innerlijke mens te verzorgen. Helaas was die mogelijkheid er het 

laatste jaar alleen in take away vorm, maar gelukkig zijn we steeds 

dichter bij het “oude” normaal. Ook vakantie vieren doen we dicht 

bij huis en steeds vaker in bijzondere overnachtingsmogelijkheden. 

We zijn er trots op dat we het afgelopen jaar camperplaatsen hebben 

gerealiseerd. Met plek voor maar liefst zestien campers. 

Op het terrein zijn ze van alle gemakken voorzien en ook deze 

gasten springen regelmatig op de fiets om de omgeving te verkennen. 

Afgelopen voorjaar zijn wij verrast met de titel “Kei van de Hondsrug 

2020”. Deze werd iets later uitgereikt door het welbekende virus. 

We zijn ontzettend blij met deze waardering! 

We wensen u een heel fijn verblijf bij ons in de regio! 

Wij en onze collega’s in de regio ontvangen u graag!

Letty en Erwin Wielens

Voor jullie ligt de allereerste Hondsrug Drenthe Zomergids.  

Een vrolijk frisse zomergids voor alle leeftijden. In deze zomergids 

nemen we jullie mee over en langs de Hondsrug en laten we jullie 

zien hoe je deze regio zo optimaal mogelijk kunt ontdekken. 

Al eens gedacht om de wateren op te gaan met een kano, de Snikke 

of misschien wel suppend? Naast de vele wandelroutes en fietspaden 

zijn er op het land nog diverse mogelijkheden om het landschap te 

ontdekken. In deze zomergids lees je er meer over.

Heb jij de groene zandloopkever of de kikkerbeet al eens gezien? 

De flora en fauna is op de Hondsrug in alle jaargetijden heel 

bijzonder. Een paar pagina’s verderop laten we een aantal van deze 

dieren en planten zien en lees je over eetbare planten waarvan je 

waarschijnlijk dacht dat ze niet te eten zijn.

Naast de vele bekende verhalen over de jagers/verzamelaars, 

hunebedbouwers, Vincent van Gogh en Bommen Berend kent 

het gebied ook diverse sages; weet Marieke te ontkomen aan 

Ellert & Brammert? Hebben de Vikingen hier echt geleefd? 

En weet je dat je de Witte Wieven nog steeds kunt zien?  

Door de verhalen te vertellen van de geschiedenis beleef je de 

Hondsrug helemaal! Wij kunnen ons goed voorstellen dat je nog 

een keer terug wilt komen naar de Hondsrug. Alleen, met je gezin, 

familie of misschien met je klas of groep vrienden, wij laten de 

mogelijkheden zien voor kleine of grote groepen mensen. 

Team Hondsrug Drenthe wenst jullie veel plezier met deze 

Hondsrug Drenthe Zomergids en wij hopen dat dit prachtige gebied 

jullie een tijdloze ontdekking geeft. Graag tot een volgend bezoek!

Letty en Erwin Wielens
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Ga op ontdekkingstocht naar het 
land van de ridders en kabouters

Hunebed woordzoeker
Beverburcht

Bos

Drentscheaa

Drentsschaap

Droogdal

Flint

Heide

Heidekoe

Hunebed

Hunze

Keienweg

Lofar

Mammoet

Meanders

Meren

Oerbos

Pingo

Ruimte

Rust

Schaap

Schaapskudde

Stilte

Turf

Turfschuit

Vangogh

Vlint

H L N M A M EV I T M M O T

D N H N B D RO D U E E S U

G B R Z A T HR D E R N E E

E E E W G D TK I N E N E T

O V U L T D TE N N N D L U

IJ E T D U I UE H H O L E R

V R Z E F L RS O S K T F F

A B O S S O FC B E I A L S

N U O N D R HH B P C T I C

G R A O H E EA D S G E N H

O C K O I K IA A G K A T U

G H N R S A DP N O U T O I

H T R U M E EC I R I T P T

S P R N S H AG D E T C E A

StiftenPotloden

Oplossing

Pen

Op de Hondsrug val je van de ene verbazing in de andere. Deze puzzel heeft je ook vast 

het één en ander geleerd over het gebied. Het zijn de bezienswaardigheden die 

Hondsrug Drenthe zo bijzonder maken! Wanneer jij de oplossing invult op 

www.hondsrugdrenthe.nl/puzzels maak je kans op een leuk prijsje.

Maak de puzzel en win! 

Zoek alle woorden op in de woordzoeker. 

De overgebleven letters vormen samen de oplossing. 
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Maak een foto van jezelf op 1 van onderstaande Hondsrug Drenthe locaties. 
Deel het online met je vrienden! Plaats het op Instagram, Snapchat of Facebook 
onder vermelding van #hondsrugdrenthe of @hondsrugdrenthe

Il
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#hondsrugdrenthe
@hondsrugdrenthe

Telefoon

DM de foto naar ons Instagram account; 
hondsrugdrenthe en de mooiste of /
origineelste foto wint een toffe prijs.



Hunsow 

Hunsow heeft rond 800 na Christus op de Hondsrug 

gestaan. Een grote ommuurde handelsstad van 

wereldformaat, die later tot de grond toe is afgebrand na 

een aanval van de Noormannen. In 1660 beschreef dominee Picardt 

de oude mythische stad als een enorme ruïne gelegen tussen Valthe 

en Odoorn. De stenen van die ruïne zijn nu nog te vinden in de 

straten van Coevorden. Volgens Picardt kon je in het heideveld de 

straten nog goed zien liggen. De stad heeft zelfs een haven gehad 

aan de Hunze. 

Latere onderzoekers deden met behulp van bewoners uit de 

omgeving een aantal opgravingen, en de resultaten waren niet 

gering. Maar liefst 32 straten, drie pleinen, een vermoedelijke put 

en een aantal tuinen werden blootgelegd. 

Op het wapen van de voormalige gemeente Odoorn staat 

een brandende stad, dat Hunsow moet voorstellen. En de 

schildhoudende paarden op het gemeentewapen van Borger-

Odoorn dragen een zwarte halsband, als teken van de 

vernietiging door het vuur. 

Witte Wieven 

De witte wieven woonden vaak in de grafheuvels en 

werkten ’s nachts op het land van de boer in ruil voor 

een beloning. Het was algemeen bekend dat de witte 

wieven dol waren op pannenkoeken en als de boer ’s avonds een 

schotel met deze traktatie op zijn land liet staan was de volgende 

dag al het overgebleven werk afgemaakt. Ook verwisselden de 

wieven soms een mensenkind voor een van hen, net als de elven 

dit deden. Ook konden de witte wieven door de kleinste kiertjes 

kruipen zoals alleen een heks dat kon en stalen ze ’s nachts bier en 

melk. De witte wieven hebben daarmee eigenschappen van zowel 

heksen, elven als spoken. Wanneer de mist boven de grafheuvels 

hing, meende de lokale bevolking de wijze vrouwen nog te zien 

rondzweven bij hun graf. Hun ziel bleef op aarde en de vrouwen 

veranderden in geesten, die mensen hielpen of juist dwarszaten.

Wanneer de nacht viel en je niet goed oppaste, konden de witte 

wieven je te grazen nemen. Het ging niet langer om kleine 

pesterijen, maar om het zaaien van dood en verderf. 

De witte wieven konden op verschillende manieren toeslaan en 

onschuldige mensen het leven zuur maken. Het meest voor de 

hand liggend was een directe achtervolging. Zodra iemand zich 

te dicht bij een witte wievenkuil durfde te begeven was het raak. 

Direct verschenen er 

gedaantes die je krijsend 

achterna kwamen. Je keek 

in een paar lichtgevende 

ogen en moest dan echt 

vluchten voor je leven. 

Zorgen dat het witte 

wief je niet inhaalde met 

haar reusachtige passen. 

Zolang je witte wieven 

niet lastigviel bleven ze 

in de meeste gevallen 

uit de buurt. 

De overlevering zegt, dat zo vier eeuwen geleden, hier twee 

reuzen hebben gewoond: vader en zoon. Het waren ruwe kerels, 

die een onderaardse hut hadden gemaakt op het grote heideveld, 

tegenwoordig bekend onder de naam Ellertsveld. Vanuit hun hut 

stroopten de beide rovers de omgeving af. Wie niet dringend het 

Ellertsveld moest passeren, waagde zich er niet. Vanuit hun hol 

hadden Ellert en Brammert draden in alle richtingen over het veld 

gespannen. Deze draden waren met een bel verbonden. Als een 

argeloze reiziger ongemerkt een van deze draden raakte, begon de 

bel te klingelen. Ellert en Brammert trokken er dan onmiddellijk op 

uit, om de reiziger met dikke knuppels neer te slaan en te beroven. 

Veel kooplieden vielen zo in handen van het roofzuchtige duo. 

En wanneer ze het er levend van af brachten mochten ze nog 

dankbaar zijn. Op een dag, toen vader en zoon door de heide 

struinden, bemerkten ze op de es van het dorpje Orvelterveen een 

knap, jong meisje: Marieke. Het arme meisje werd meegesleept naar 

het hol en moest daar zeven jaar lang het huiswerk verrichten. 

Een nadeel van een vrouw in huis voor de rovers was, dat ze nooit 

meer samen op pad konden gaan. Steeds moest een van beiden 

Marieke bewaken. Eens toen vader Ellert alleen met Marieke in het 

hol was, gaf hij haar de opdracht om hem te scheren. Marieke rook 

haar kans en sneed tijdens het scheren hem met het vlijmscherpe 

scheermes de strot af. Terwijl de reus stervende in elkaar zakte, 

nam zij de benen naar huis. Toen Brammert ontdekte wat er met zijn 

vader gebeurd was, zette hij de achtervolging in. Hij kon haar net 

niet meer inhalen. De volgende morgen zag men dat er in de deur, 

die het meisje achter zich had dichtgeslagen, een grote bijl 

was blijven steken. Brammert had haar op een haar na gemist! 

Marieke en haar ouders verhuisden zo spoedig mogelijk naar een 

veiligere streek. En alle andere inwoners van Orvelterveen, die 

Brammerts wraak vreesden, verlieten het dorpje eveneens. 

Het duurde niet lang of het hele dorp was verplaatst.

Vrijwel elke streek en ieder 

land heeft zo in de loop 

der tijden zijn algemeen 

bekende verhalen, welke zijn 

uitgegroeid tot legenden. 

Ook onze streek heeft zo zijn 

legende, die ook vrijwel in de 

gehele provincie bekend is. 

Het verhaal van de reuzen 

Ellert en Brammert. Ze staan 

goed zichtbaar bij de ingang 

van het Openluchtmuseum 

Ellert en Brammert in 

Schoonoord.

De legende van 
Ellert en Brammert

Berend Botje

Berend Botje ging uit varen

Met zijn scheepje naar Zuid Laren

De weg was recht, de weg was krom

Nooit kwam Berend Botje meer om

Waar is Berend Botje gebleven

Hij is niet hier

Hij is niet daar

Hij is naar Amerika

Berend botje ging uit varen

Met zijn scheepje naar Zuid Laren

De weg was recht, de weg was krom

Nooit kwam Berend Botje meer om

Waar is Berend Botje gebleven

Hij is niet hier

Hij is niet daar

Hij is naar Amerika

Amerika, Amerika

Drie maal in de rondte van je hopsasa
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Pannenkoek-
boerderijen en 
restaurants

Pannenkoekboerderij Brinkzicht
Gasteren
www.pannenkoekenboerderij.nl

Pannenkoekenboerderij ‘t Maotie
Gasselte
www.maotie.nl

De Deugniet 
Borger
www.de-deugniet.nl

De Snoepert 
Odoorn
www.desnoepert.nl

Met stroop ofzo
Emmen 
www.metstroopofzo.nl

Pannenkoekboerderij ’t Hoes van Hol-An
Aalden
www.pannenkoekboerderij.nl 

Pannenkoekboerderij Ganzenhoeve
Holthone
www.deganzenhoeve.nl

De smaak van de 

Hondsrug
Ervaar het vakmanschap van onze lokale culinaire ondernemers. Op de Hondsrug 

vind je een enorme verscheidenheid aan restaurants. Of je nu stads wilt dineren of 

heerlijk landelijk wilt eten, of je wilt proeven van traditionele Drentse gerechten of 

ongedwongen een heerlijk uitje met de kids naar een pannenkoekenboerderij.

De smaken van de natuur

In de natuurlijke omgeving van de Hondsrug richten enkele restaurantkoks zich op het 

nieuwe koken. Dat draait om bewust en gezond, werken met biologische producten en 

kruiden uit eigen tuin. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gewerkt met streekproducten 

die verwerkt worden in vegetarische of veganistische gerechten. Bekijk de bewuste 

restauranttips op de site van www.hondsrugdrenthe.nl

Melktappunten

De allerlekkerste pannenkoeken maak je 

met de verse melk van de melktappunten 

uit de regio, zoals:

•  Melktappunt Anloo

•  Melktappunt Grolloo

•   Melktappunt van boerin Agnes  

uit Gasselternijveen

•   De Venehoeve 2e Exloërmond

•  Melktappunt Borger

 

Voor meer melktappunten kijk op 

www.hondsrugdrenthe.nl

Tips en Tricks 
met eetbare planten
Toen Leah Groeneweg, jaren geleden haar eigen moestuin 

kreeg, trok ze zevenblad, vogelmuur en brandnetel eruit 

om plaats te maken voor de courgettes en boontjes. 

“Hé wacht eens even, dat is ook eetbaar”, dacht ze.

 

En ze was weer terug bij haar wortels. Als jong meisje nam haar 

moeder haar mee in de wereld van gezonde voeding, kruiden en 

lekker eten. Zo leerde ze brandnetels, madeliefjes en viooltjes eten. 

Haar vader ging met haar op struintocht door de weilanden 

en de wildplukster in de dop was geboren. Haar liefde voor de 

natuur, eetbare wilde planten, gezond en lekker eten en koken 

komen bij elkaar in de activiteiten van ‘In het wilde weg’. De altijd 

verrassende natuur, de verbindende kracht van het kampvuur, 

de gezelligheid en het heerlijke eten laten volgens Leah zien wat 

echt belangrijk is. Dit deelt ze graag tijdens de activiteiten van 

‘In het wilde weg’. 

www.inhetwildeweg.nl

Leuke adressen om bij te smullen 
 
Bosjestuin bij Landbouwbedrijf Kamps 

Gieterveen
www.landbouwbedrijfkamps.nl/pluktuin

Tuin voor Zwaantje
Annen
www.tuinvoorzwaantje.com

Blauwe bessen boerderij
Gasselternijveen
www.blauwebessenboerderij.nl

Dilling
Drouwenerveen
www.mtsdilling.nl  

Het Moeras
www.hetmoeras.com   

Het voedselbos bij natuurcamping de witte 
buizerd (te bezoeken op afspraak)

www.dewittebuizerd.nl/natuurterrein 

Miss Tuinboon
Gees
www.misstuinboon.nl 

Cooperatie
Blauwe Bes Drenthe

Geesbrug/ Wachtum
www.blauwebesdrenthe.nl

Een lekker Drents eitje
Noord-Sleen

Blauwebessengaard 
Emmen
www.leeuweriksveld.nl/blauwebessengaard

Frambozentuin
Erica
www.fokkersfarm.nl

Leeuweriksveld
Emmen
www.leeuweriksveld.nl

Aspergeboerderij Sandur
Nieuw Amsterdam
www.aspergeboerderijsandur.nl

Boekweitpannenkoek  

met eetbare bloemen

Ingrediënten

•  1 schaaltje eetbare bloemen (bijvoorbeeld madeliefjes, 

paardenbloemen, rozenblaadjes of teunisbloemen)

•  200 gram boekweitmeel

•  400 ml havermelk

•  snufje zout

•  1 theelepel kaneel

•   kokosolie om in  

te bakken

Bereiding
  Doe alle ingrediënten, behalve 

de eetbare bloemen, in een beslagkom en roer met een garde tot je een mooi glad beslag hebt.   Snijd de eetbare bloemen in stukjes en roer ze door het beslag. Hou een handjevol bloemen achter voor de garnering.   Smelt een klontje kokosolie in een koekenpan en laat het goed heet worden. Schenk hier 
een soeplepel beslag in. Bak de 
pannenkoek aan twee kanten 
goudbruin.   Dien de pannenkoeken op ahornsiroop en garneer met eetbare bloemen.

1

2

3

4

Melktappunt Grolloo
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Leer de planten en dieren 
van de Hondsrug kennen

2

3
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4
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7

12

Het Hondsruggebied is zo bijzonder dat het de Unesco Geopark 

status heeft. De natuur rondom de Drentsche Aa, die door het 

landschap kringelt en slingert, is een van de drie Nationale Parken 

in Drenthe. Het Bargerveen is een beschermd natuurgebied en 

het stuifzandgebied bij het Drouwenerzand is een van de tien 

aardkundige monumenten. Mede door de beschermde status kunnen 

we op de Hondsrug genieten van die prachtige ongepolijste natuur.

Vossen, dassen, bevers, slangen, reeën en allerlei soorten planten 

vind je op de Hondsrug. Zelfs vleesetende planten. Het enige dat je 

hoeft te doen is heel goed om je heen kijken als je in de natuur bent. 

Uiteraard moet je een beetje geluk hebben, want niet alle dieren 

laten zich graag zien. Ga daarom eens samen met een boswachter op 

pad. Hij weet waar je op moet letten. Met veel geluk zie je zelfs een 

zeearend die sinds een paar jaar in het Hunzedal broedt. 

Doe mee en win!

Als je de juiste naam bij de plant of dier hebt gevonden schrijf dan 

de juiste beginletter in het vakje. Stuur je letter volgorde op naar 

www.hondsrugdrenthe.nl/puzzels en maak kans op een leuk prijsje.

Planten en dieren 
Hooibeestje
Trilzwam 
Zwanenbloem
Grote Kattestaart
Blauwborst
Kikkerbeet

Landkaartje 
Beenbreek 
Daslook
Bekermos
Groene Zandloop kever
Brandgans

6

Knutselspullen 
winkels

Doetiek Yvonne
Annen
www.doetiekyvonne.nl 

Hunebedcity
Borger
www.hunebedcity.nl 

De Wolkoker
Coevorden
www.dewolkoker.nl 

Anja’s Hobbywinkel
Nieuw Amsterdam
www.anjashobbywinkel.com

Total Artist
Emmen
www.total-artist.com

Kadoshop Ideeja
Schoonoord

Happy Stones maken is leuk en je hebt er 

weinig materialen voor nodig! 

Benodigdheden

Keitjes

Permanent markers

Tip! 

Schets eerst met een potlood wat je wilt 

tekenen op de kei. Teken deze schets over met 

een permanent marker en kleur de tekening in. 

Ga wandelen en fietsen en laat de steen op een 

plek achter, waar een ander deze kan vinden. 

Keitjes Markers

2 6 104 8 121 5 93 7 11
Kei van de Hondsrug Letty Wielens heeft 

in de lockdown prachtige Happy Stones 

gemaakt. Maak ook zelf een Happy Stone!

Zelf een happy stone 
maken? 
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Hunzeroute

Hondsrug 

Hunzevallei 

Lengte 48 km

Startpunt de kerk in Gieten

De fietsroute ‘Hunze’ brengt 

je op de Semslinie, de 

provinciegrens van Groningen 

en Drenthe. Je fietst langs 

grafheuvels, door kleine 

dorpjes, langs een klein kerkje 

en een korenmolen naar de 

Hunzevallei.

Historie Valtherdijk 

en de eeuwenoude 

Valtherbrug

Lengte 18 km

Startpunt Fletcherhotel 

in Exloo

Vanaf de Hondsrug daal je 

af naar het veenkoloniale 

gebied. Vroeger liep hier 

door het moeras een weg 

gemaakt van boomstammen; 

de zogenaamde ‘houten 

veenbrug’.

Fietsen Langs ’t Knoal

Lengte 32 km

Startpunt Emmen centrum

Deze fietsroute voert je 

langs het ijstijdpad welke 

in het teken staat van de 

ijstijdperiode zo’n 150.000 

jaar geleden. In deze tijd 

heeft een ijsmassa vanuit 

Scandinavië de Hondsrug 

gevormd en een groot aantal 

zwerfkeien in Drenthe 

achtergelaten.

De Kleckenroute

Lengte 52 km

Startpunt Oosterhesselen

De Klenckeroute bevindt zich 

in Zuidoost-Drenthe en voert 

langs de De Klencke. Dit is 

één van de nog 7 resterende 

Drentse havezates en bestaat 

uit de in oorsprong 13e eeuwse 

omgrachte havezate, een 

aantal boerderijen en het 450 

hectare grote landgoed met 

cultuurgrond, bos en heide.

Fietsroutes

Ontdek de prachtige en bijzondere natuur met zijn eeuwenoude dorpen en steden. 

Doorkruis het afwisselende landschap van bos, heide, vennetjes en zandverstuivingen 

met de snelheid die bij jou past.

Wandelliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. In heel Drenthe wordt een 

wandelknooppuntensysteem uitgerold. Zo kom je te voet op de meest mysterieuze 

plekjes. Het ene moment sta je midden in een paarse zee vol heide, even later wandel je 

door bossen, langs een hunebed of verzand je in het veen. Ga daarna heerlijk genieten 

van een kopje koffie op een sfeervolle Drentse brink. Met de vele wandelpaden ontdek je 

Hondsrug Drenthe op je gemak. De hond kan ook gezellig mee.

De Hondsrug heeft een uitgebreid fietsnetwerk. Rijd van knooppunt naar knooppunt, volg 

een mooie bewegwijzerde route of laat het aan het toeval over. Je komt altijd uit op een mooie 

plek. Voor gezinnen met kinderen zijn er op de Hondsrug leuke kinderwandel- en fietsroutes.

Wil je lekker 
fietsen of juist 
wandelen?

Op een sportieve wijze de Hondsrug verkennen? Met meer dan 1700 

kilometer fietspad en nóg meer wandelpaden kan je in Drenthe alle 

kanten op. De routes zijn uitgestippeld op kaarten, apps, wegwijzers 

en via knooppunten. De Hondsrug leent zich bij uitstek voor urenlange 

wandelingen of fietstochten. 

Ontdek 
Nieuwe wandel- en fietsplekken, 
ver weg van de bekende routes

De TT-Wandeltocht

Ontdek en beleef de TT 
historie van Drenthe
De TT-Wandeltocht is gebaseerd op de historische Circuits van Drenthe sinds 1925. 

Deze eerste TT in 1925 ging volledig door het Hondsruggebied tussen Rolde- Borger- 

Schoonloo en Grolloo. Er werd geracet over de zandwegen van het huidige Unesco Geopark 

de Hondsrug. En dat was een flinke uitdaging voor de coureurs. De typische Drentse dorpjes 

die aan de historische Circuits van Drenthe waren gelegen noemen we de TT dorpen. 

De TT dorpen: Rolde, Borger, Schoonloo en Grolloo zijn uitgangspunt voor de wandelroute, 

waarbij er naar voorkeur van afstand een TT dorp als startlocatie gekozen wordt. De routes 

vallen op een bepaald punt samen en finishen via het huidige TT Circuit in het centrum 

van Assen. De afstanden variëren van 11 tot 35 km. Tijdens de TT Wandeltocht wordt er in 

samenwerking met de dorpen een cultureel programma samengesteld. Variërend van een 

lokale muziekvereniging, bezienswaardigheden, gratis toegankelijke musea, straattheater, 

muzikanten en uiteraard de beeldende kunstwerken van het Toyisme.

Door corona is het nu ook mogelijk om vanaf 5 juni het hele jaar door in alle TT dorpen zelf 

te starten. In elk dorp is een TT-Wandelroutekaart te koop. De Culturele TT WandelTour App 

kun je er gratis bij gebruiken. Zo ontdek en beleef je een cultuurhistorisch Drents verhaal over 

de TT met een start vanuit de Hondsrug. Meer informatie: www.tt-tocht.nl

Tip
Fiets- en wandelroutes 

zijn verkrijgbaar bij de TIP 
kantoren.

Zie adressen Tourist Info 
Punten op pagina 19.

Wandelroutes

Egberts Lent

Lengte 4.5 km 

Startpunt parkeerplaats 

Annermoeras bij de brug over 

de Hunze in Spijkerboor

Ontdek het Annermoeras waar de 

natte natuur, zoals we die vroeger 

kenden, langzaam terugkeert. 

Denk hierbij aan groenlanden, 

moerassen en broekbosjes, maar 

ook de meanders zijn hier weer 

in oorspronkelijke staat herstelt 

en kringelt nu door het weidse 

landschap.

 

Knapzakroute 

Weerdinge- Valthe

Lengte 19,5 km 

Startpunt Weerdinge

Een wandeling op de grens van 

de Hondsrug en de veenkoloniën, 

waarbij een weids landschap 

afgewisseld wordt met bossen en 

een rijke geschiedenis die 5000 jaar 

terug in de tijd gaat.

De Emmerdennen route

Lengte 12 km

Startpunt Marktplein Emmen

De Emmerdennen is een bosgebied 

waar veel te ontdekken valt. 

Naast vele hunebedden, waar één 

de langste is, ligt hier ook het 

hoogste punt van de Hondsrug, 

maar ook vele grafheuvels 

domineren hier het landschap.

De Rode Draad – Startpunt 

het Arsenaal Coevorden

Deze wandeling loopt door 

de gemeente Coevorden waar 

kunstbankjes en vogelkijkhutten 

langs de route staan.

Wandelen in het dorp

 tussen de molens

In Dalen zijn vier nieuwe, 

prachtige themaroutes, die 

allen tien kilometer lang zijn. 

De thema’s zijn Sport en beweging, 

Natuur, Cultuur en Landbouw.

Alle routes starten op het plein bij 

de kerk in Dalen. Hier is start én 

finish. Waarna u heerlijk op het 

terras kunt genieten van koffie 

met gebak.
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Bedwing 
de Drentse 
natuur

In het ritme van je paard

De Hondsrug is genieten voor ruiters en menners die graag buitenritten 

maken. De natuurgebieden en de uitstekende routes maken het tot een 

paradijs voor paardenliefhebbers, waar vorig jaar een ruitervoorde aan toe 

is gevoegd. 

Kom met je eigen paard en verblijf in een accommodatie met 

stallingsmogelijkheden of huur een paard of pony bij één van de vele 

maneges. Maar je kunt hier ook terecht voor een gezellige huifkartocht 

met het hele gezin.

Verspreid over de Hondsrug liggen 8 

prachtige MTB routes variërend van 8 tot 

en met 39 km. Of je nu een beginnende 

MTB’er bent of flink wat MTB uitdagingen 

in de benen hebt zitten, voor iedereen is er 

een leuke route. De MTB routes zijn goed 

uitgezet en op verschillende punten prima 

op te pakken. 

Om ongelukken te voorkomen wil een 

MTB’er liever geen voetganger op het 

uitgezette MTB pad tegenkomen. Voor de 

smalle wandelpaden is het evenmin wenselijk 

om een MTB’er tegen te komen. Respecteer 

daarom elkaars paden en blijf weg van de 

paden die niet voor MTB bedoeld zijn.

Tourist Info Borger

Hoofdstraat 25

9531 AB Borger

T. 0599-638729

tip@touristinfoborger.nl

Tourist Info Coevorden

Haven 4

7741 JW Coevorden

T. 0524-525150

coevorden@magischdrenthe.nl

Tourist Info Emmen

Monetpassage 2

7811 DM Emmen

T. 0591-649712

info@touristemmen.nl

Tourist Info Gees

Dorpsstraat 47

7863 PB Gees

T. 0524-581704

gees@magischdrenthe.nl

Tourist Info Sleen

Bannerschultsestraat 12

7841 AC Sleen

T. 0591-362282

sleen@magischdrenthe.nl

Tourist Info Zweeloo

Aelderstraat 21A

7854 RN Aalden

T. 0591 372299

zweeloo@magischdrenthe.nl

Tourist Info Punten op de Hondsrug

Je herkent ons aan 
de rode letter i
Ben je op zoek naar leuke tips over de regio? Op zoek naar 

wandelkaarten, fietsroutes of andere informatie? Breng dan een 

bezoekje aan een van onze Tourist Info Points. De medewerkers 

helpen je graag op weg en beantwoorden al je vragen. 

Je herkent een Tourist Info Point aan de rode letter i.

Alle MTB routes zijn bewegwijzerd 

zoals op het paaltje hierboven. MTB 

routes en de fiets- en wandelroutes 

zijn te vinden op www.hondsrug.nl/

outdoor-actief

Voor actuele openingstijden kijk op www.hondsrugdrenthe.nl/vvv-tourist-info
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Drentse Fiets4Daagse 2021 gaat door!

Deze zomer is het weer zover, de grootste recreatieve fiets4daagse van het land staat op 

het programma. Natuurlijk zal de editie van 13 t/m 16 juli veilig georganiseerd worden. 

Deelnemers kunnen alleen online inschrijven en de organisatie zal met tijdsloten werken 

om te voorkomen teveel deelnemers tegelijk starten. De komende periode zorgen de zeven 

startplaatsen, waaronder Dalen en Emmen, er voor dat er weer hele mooie routes uitgezet 

worden, zodat iedereen weer kan genieten van het prachtige Drentse landschap en de 

Drentse gastvrijheid. Inschrijven kan vanaf 1 juni op www.fiets4daagse.nl

Festival der Aa

FestiValderAa is een intiem, vrolijk en eigenzinnig festival vol verrassingen, wat 

georganiseerd wordt op 2, 3 en 4 juli 2021. Een plek om je thuis te voelen en onbezorgd te 

genieten van drie dagen theater en muziek in het bijzondere Drentsche stroomdallandschap. 

Ook voor kinderen is het een grote stoere speeltuin. Dit maakt FestiValderAa een plek om met 

hart en ziel te ontdekken. Meer informatie is te vinden op www.festivalderaa.nl

 

Culturele gemeente Coevorden

Gemeente Coevorden is culturele gemeente 2022. Een van de producties is het 

muziektheaterspektakel ‘Woeste Gronden’. “De grond rond de boortoren in het gasveld Sleen 

2 bij ’t Haantje begint langzaam te borrelen. Het is 1 december 1965, enkele aanwezigen 

rennen voor hun leven. Er klinkt oorverdovend gerommel als de aarde plots de 50 meter hoge 

boortoren en enkele caravans opslokt.” Kom kijken naar dit spektakel van 8 tot en met 18 

september. Meer informatie is te vinden op www.cultureelcoevorden.nl

 

Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie 

over de evenementen die deze zomer plaatsvinden.
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Wat moet je doen?
Knip het vossenmasker uit, prik rechts en links een gaatje in het masker, trek hier een elastiek doorheen en knoop vast. 

Maak de elastieken vast om je oren en je voelt je een echte vos! Je kunt ook een stokje bevestigen aan de zijkant, in plaats 

van de elastieken. Prik dan een stokje door één van de gaatjes en je steelt de show bij de vossenjacht!

Maak je eigen Vossenmasker!

Elastiek StokjeSchaar

Een tijdloze ontdekking


