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1. Camping Diever Haarweg 2, 7981 LW  Diever,  

0521-591644 info@campingdiever.nl,  

www.campingdiever.nl 

2. Camping Wittelterbrug Wittelterweg 31, 7986 PL 

Wittelte,0521-598288 info@wittelterbrug.nl, 

www.wittelterbrug.nl   

3. De Vier Eiken Oosteinde 14, 8351 HB  

Wapserveen, 0521-321488 info@deviereiken.nl, 

www.deviereiken.nl   

4. Kramer Fietsservice Boerenstreek 12, 8426 BP 

Appelscha, 0516-433699 info@fietsservice.nl, 

www.fietsservice.nl 

5. HR De Wapser Herberg Ten Darperweg 104, 

7983 KP Wapse, 0521- 551278  

info@wapserherberg.nl, www.wapserherberg.nl 

6. RCN de Roggeberg De Roggeberg 1, 8426 GK 

Appelscha, 0516-431441 roggeberg@rcn.nl, 

www.rcn.nl   

7. Landgoed ’t Wildryck Groningerweg 13, 7981 LA 

Dieverbrug, 0521-591207, info@wildryck.nl,  

www.landgoedwildryck.nl        

8. De Alberthoeve Wateren 24, 8438 SB Wateren, 

0521-387295 info@alberthoeve.nl,  

www.alberthoeve.nl   

9. Te Hooi en Te Gras Boijlerweg 96, 8392 NK 

Boijl, 0561-421796 info@tehooientegras.nl, 

www.tehooientegras.nl   

10. Camping De Reeënwissel Bosweg 23, 9423 TA 

Hoogersmilde , 0592-459356 

info@reeenwissel.nl, www.reeenwissel.nl   

11. Camping de Blauwe Lantaarn Wateren 5,  

8438 SB Wateren, 0521-387258  

info@deblauwelantaarn.nl,  

www.deblauwelantaarn.nl  

12. Camping ’t Oude Willemsveldt Oude Willems-

weg 4,  8439 SM Oude Willem, 0521-387273, 

info@camping-oudewillem.nl,  

www.camping-oudewillem.nl     

13. Camping Zonnekamp De Ruyter de Wildtlaan 7, 

8437 PC Zorgvlied, 0521-387257  

info@campingzonnekamp.nl,  

www.campigzonnekamp.nl  

14. B&B ’t Drents-Friese Uitzicht Boylerweg 157, 

8392 NG Boyl, 06-57534599, info@benb-drents-

frieseuitzicht.nl, www.beb-drentsfriese uitzicht.nl

15. Bungalowpark Het Bosmeer Elsweg 5, 8391 KB 

Noordwolde, 0561-433672 info@bosmeer.nl, 

www.bosmeer.nl   

16. Café Restaurant ’t Keernpunt Hoofdstraat 48, 

7981 AB  Diever, 0521-591884 

info@keernpunt.nl, www.keernpunt.nl  

17. B&B Lytsparadys Boijlerweg 147, 8392 NG Boijl,  

info@lytsparadys.nl, www.lytsparadys.nl 

18. Boscamping en Groepsaccommodatie Appelscha 

Oude Willem 3, 8426 SM Appelscha,  

0516-431391 info@boscampingappelscha.nl, 

www.boscampingappelscha.nl   

19. Hoeve aan den Weg Bosweg 12, 8439 SN Oude 

Willem, 0521-387269 info@hoeveaandenweg.nl 

www.hoeveaandenweg.nl   

20.Sauna Het Friese Woud Boyjlerweg 48, 8392 NJ 

Boyl, 0561-420874  

administratie@saunahetfriesewoud.nl, 

www.saunahetfriesewoud.nl    

21. Nationaal Vlechtmuseum Mandehof 7, 8391 BG 

Noordwolde, 0561-431885  

info@vlechtmuseum.nl, www.vlechtmuseum.nl 

22. Camping Rotandorp Vallaatweg 4, 8391 MB 

Noordwolde, 0561-431227  

info@campingrotandorp.nl,   

www.campingrotandorp.nl   

23. Park Drentheland De Gavere 1, 8437 PE  

Zorgvlied, 0521-388136 info@parkdrentheland.nl,  

www.parkdrentheland.nl   

24.Huntershof van Osstraat 2, 7981 AC Diever, 

0521-590157, 0643040119, info@huntershof.nl, 

www.huntershof.nl 

25. Herberg de Wilde Hof Middenweg 12, 8381 XM 

Vledder, 0521-381242, 

info@herbergdewildehof.nl,  

www.herbergdewildehof.nl 

26.Herberg Het Volle Leven Oude Willem 5,  

8426 SM Appelscha, 0516-430091,  

info@hetvolleleven.com, www.hetvolleleven.com 

27. Vakantiehuis Appelscha Koele 27, 8426 NB 

Appelscha (adres van het vakantiehuis), contact-

adres: Oude Dijkje 8, 1796 ML De Koog (Texel) 

0222-317902, info@vakantiehuis-appelscha.nl, 

www.vakantiehuis-appelscha.nl

 www.drents-friesewold.nl
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I N H O U D

2023 

 

Informatiegids  

Drents-Friese Wold 

is een uitgave van vereni-

ging Recreatieonderne-

mers Drents-Friese Wold 

(RDFW). 

 

De uitgever heeft de 

grootst mogelijke zorg-

vuldigheid betracht bij 

het samenstellen van 

deze gids. 

Voor eventuele onjuist-

heden kan de uitgever 

echter niet aansprakelijk 

worden gesteld. 

 

Acquisitie  

Fontijn, Groningen 

 

Productie, vormgeving 

en druk  

Fontijn, Groningen 

 

Fotografie o.a.:  

Deelnemers  

fotowedstrijd 

 

Suggesties, opmerking en 

en advertenties t.b.v. gids 

2024 zijn welkom bij: 

Fontijn 

Appie Groenlaan 71, 

9731 KK Groningen 

tel. (0592) 42 02 00 

e-mail post@fontijn.nl 

 

Meer informatie op: 

www.drents-friesewold.nl 

info@drents-friesewold.nl 

 

AVN reg.nr. 267302Rn

Doe mee

aan de foto 

wedstrijd

zie pagina 31
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foto: Ad Spruijt (winnaar fotowedstrijd 2022)
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Het Drents-Friese Wold is een van 
de grootste natuurgebieden van ons 
land. Leefgebied van wespendief, 
zwarte specht en grauwe klauwier. En 
het Wold wordt steeds natuurlijker. 
Het ontwikkelt zich tot een van de 
weinige gebieden in het aangeharkte 
Nederland waar je wildernis kunt 
ervaren. Wie wil kan er zelf zijn of 
haar weg zoeken. Voor wie dat een 
stap te ver vindt gaan zijn er talloze 
prachtige routes en andere beleefmo-
gelijkheden. Voor elk wat wils. Het 
Drents-Friese Wold, dat is grenze-
loos genieten! 

Bossen met een verrassend 

tintje 

 
Het Drents-Friese Wold is veel meer 
dan alleen bos. Dat bos is bovendien 
meer dan zomaar een bos. Hier mag 
het op veel plekken zijn eigen gang 
gaan. De natuur krijgt de ruimte om 
zich te ontwikkelen. Daardoor ziet 
het er allemaal wat ruiger en span-
nender uit. Veel bos is dood gegaan 
door de droge zomers die we hebben 
gehad en dat laten we mooi staan. Zo 
kan het dode materiaal dienen als 
voedsel voor insecten en paddenstoe-

Zesduizend hectare (zestig vierkante kilometer!) pure natuur aan 

weerszijden van de provinciegrens: dat is Nationaal Park Drents-Friese 

Wold. Natuur vol variatie en spannende contrasten. Dichte bossen 

naast weidse heidevelden, kurkdroge zandduinen naast kletsnatte 

vennen. En een beek die in het hart van die natuur aan haar loop 

begint.

foto: Arjanne Gols

Welkom in de informatiecentra 
Buitencentrum Drents-Friese Wold 

Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha 

0516-464020 

drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl 

Informatiebalie, permanente tentoonstelling over het 

gebied, winkel met (natuur)boeken en cadeauartikelen. 

Doe- en ontdekruimte Boswachterslab, interactieve tafel 

met spellen en informatie. Gebouw is rolstoeltoeganke-

lijk, mindervalidentoilet. Startpunt van gemarkeerde wan-

del- en fietsroutes, Familiepad, speelbos. Horeca:  

Bosbrasserie IJgenweis 

 

Openingstijden: 

Apr t/m okt: dagelijks 10.00-17.00 uur; nov t/m mrt: vrij, 

za en zo 10.00-16.00 uur; kerstvakantie, voorjaarsvakan-

tie: dagelijks van 10.00-16.00 uur; gesloten 25 en 31 dec 

en 1 jan. Kijk voor de meest actuele openingstijden op 

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

wold/buitencentrum 

 

TIP Diever 

Bosweg 2a, 7981 LE Diever 

0521-591748 

 

Informatiecentrum Huenderhoeve (onbemand) 

Huenderweg 1, 8386 XB Doldersum  

0521-387181 

 

Natuurpoort Hoogersmilde 

Bosweg 23, 9423 TA Hoogersmilde. Parkeren, horeca en 

toilet gekoppeld aan de camping. 

0592-459356 

 

Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld 

Van Helomaweg 18, 7971 PX Havelte 

0521-341222 

Informatiecentrum. Startpunt van gemarkeerde wandel- 

en fietsroutes, excursies en andere activiteiten. Ruime 

parkeergelegenheid. Verder: kinderspeelplaats, keientuin 

en schaapskooi van de Holtinger schaapskudde. Brasse-

rie Oer met horeca en toilet.

Drents-Friese Wold, 
grootse natuur met ruimte voor  
wildernisbeleving 
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len. En in een later stadium als voe-
ding voor de nieuwe generatie 
bomen. Zo geeft het bos veel ver-
schillende soorten een kans om een 
geschikt plekje te vinden en krijgt de 
biodiversiteit een boost. 
 
De bijzondere natuur van 

het Aekingerzand 

 
Binnenlandse stuifduinen, ontstaan 
door overbegrazing, zijn bijzondere 

stukken natuur die veel kwetsbare 
soorten een thuis bieden. In augustus 
wanneer de struikhei, die goed gedijt 
in deze droge duinen, paars bloeit is 
het een feest om hier te zijn. Maar de 
rest van het jaar kun je ook genieten 
van het prachtige Aekingerzand. Dit 
is ook de plek waar de tapuit nog 
broedt. Deze grondbroeder rent over 
de heide en de kale duintoppen ach-
ter insecten aan. Een mooi schouw-
spel! Ook het konijn vermaakt zich 
hier prima en gelukkig maar, want de 
tapuit bouwt zijn nest in konijnenho-
len. 
Waar het zand is weggestoven tot op 
harde lagen in de bodem is het 
opeens nat in deze droge omgeving. 
En kun je zomaar verrast worden 
door veentjes en poelen, zoals de 
Grenspoel. Een bijzondere plek: hier 
vind je op de overgang van nat naar 
droog bijzondere planten als heide-
kartelblad en zonnedauw. 
Oude Willem 

 
In 2021 is de herinrichting van het 
gebied Oude Willem afgerond. In 
drie jaar is het veranderd van een 
doorsnee landbouwgebied in een jong 
natuurgebied. De ontwatering in het 
landbouwgebied leidde tot sterke ver-
droging van vennen en heide in het 
omringende Natura 2000-gebied. 
Daarom zijn bij de herinrichting de 
meeste sloten en greppels gedicht. 
Ook verdween het afwateringskanaal 
Tilgrup. Het is vervangen door een 
slingerende ondiepe slenk, die in tij-
den met veel regen het water afvoert 
in de richting van de Vledder Aa. 
Daardoor houdt Oude Willem ook 
flink wat water vast, waardoor bene-
denstrooms minder snel wateroverlast 

ontstaat. Ondertussen ontwikkelt zich 
hier prachtige natuur vol vogels. 
Roofvogels zoals sperwer, wespendief 
en torenvalk zoeken hier naar voed-
sel. Via de vogelkijkwanden vanaf de 
uitkijkheuvel, bereikbaar vanaf het 
nieuwe fietspad, heb je kans op grau-
we klauwier en roodborsttapuit.  
 
Uitzichttorens 

 
• Bosbergtoren bij Appelscha – 33 

meter hoog op een 20 meter hoog 
duin. 3600 panorama met uitzicht 
tot Leeuwarden en Groningen-
stad 

• Uitkijktoren Aekingerzand – uit-
zicht over stuifzand en beekdalna-
tuur 

• Uitkijktoren Doldersummerveld – 
uitkijken over weidse heide vanaf 
de bosrand 

 
Paden voor iedereen 

 
Ook toegankelijk voor rolstoel en 
buggy: 
• Familiepad (2,5 km): start bij Bui-

tencentrum Drents-Friese Wold 
• Bosbergpad (2,5 km): start bij TIP 

Appelscha 
 
Koloniën van Weldadigheid: 

uniek sociaal erfgoed 

 
Ruim tweehonderd jaar geleden 
begon in Zuidwest-Drenthe een 
uniek experiment. In 1818 stichtte de 
Maatschappij van Weldadigheid in 
Frederiksoord haar eerste landbouw-
kolonie. Het doel: de talloze arme 
mensen van die tijd een beter bestaan 
bieden door ze als boer aan het werk 
te zetten. Met generaal Johannes van 

Welkom in de informatiecentra  
 
Bezoekerscentrum Dwingelderveld 

Benderse 22, 7963 RA Ruinen 

0522-472951 

dwingelderveld@drenthe.nl 

Informatiebalie, exposities, natuurfilms en -presentaties, 

koffiehoek. Winkel met boeken, natuur- en streekproduc-

ten. Vlindertuin, speelnatuur met onder meer waterspeel-

plek en wilgenhuttendorp. Startpunt van gemarkeerde 

wandel- en fietsroutes, excursies en andere activiteiten. 

Ruim parkeerterrein met twee invalidenplekken. Rolstoel-

toegankelijke balie, dito toilet.  

 

Openingstijden: 

Apr t/m okt: di t/m zo 10.00-17.00 uur; nov t/m mrt: wo 

t/m zo 10.00-17.00 uur. Tijdens schoolvakanties en feest-

dagen dagelijks open. Afwijkende openingstijden met 

Kerst en Oud & Nieuw. 

 

Natuurpoort Spier/Boslounge 

Oude Postweg 12, 9417 TG Spier 

0593-564800 

 

Huis van Weldadigheid Frederiksoord 

In Frederiksoord staat het Huis van Weldadigheid. Naast 

TIP en informatiepunt vindt u hier Museum De Proefko-

lonie: museum voor jong en oud dat het verhaal van de 

eerste Koloniën van Weldadigheid vertelt.  

Majoor van Swietenlaan 1A, 8382 CE Frederiksoord 

Open: di t/m zo 10.00-17.00 uur; in schoolvakanties ook 

op maandag 

Entree museum € 9,50; kinderen t/m 4 jaar gratis; kinde-

ren 5 t/m 12 jaar € 4,75; CJP € 8,- 

 

Gevangenismuseum Veenhuizen 

Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen 

0592-388264 

Open: di t/m zo 10.00-17.00 uur

foto: Marijke van der Sluis
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den Bosch als onvermoeibare aanja-
ger werden in een paar jaar nog zes 
koloniën uit de grond gestampt, 
waaronder ook enkele met een meer 
gevangenisachtig karakter. Veenhui-
zen, eveneens in de Drents-Friese 
grensstreek, is daarvan de bekendste. 
In Frederiksoord-Wilhelminaoord en 
in Veenhuizen is nog veel van dit bij-
zondere verhaal te zien, zowel in de 
gebouwen als in het landschap. Zo 
veel zelfs dat deze koloniën, samen 
met Kolonie Wortel in Vlaanderen, 
op de Werelderfgoedlijst van UNES-
CO zijn geplaatst. 
 
Geordend landschap 

 
Orde en netheid waren eerste vereis-
ten om van de burgermaatschappij 
afgedwaalde sloebers weer op het 
rechte pad te krijgen. Het landschap 
moest dat uitstralen. Onafzienbare 
heidevelden veranderden in een 
rationeel ontginningslandschap van 
rechte lijnen en vaste maten. Je kunt 
er het geloof in maakbaarheid in her-
kennen dat de Verlichting typeert. 
Het rechthoekige landschap van de 
Koloniën valt tegenwoordig niet 
meer zo op als ‘eiland’ in de wildernis 
als toen het geval moet zijn geweest. 
Het onderscheidt zich echter nog 
steeds van de omgeving door de vele 
statige beuken- en eikenlanen en de 
lange, deels nog onverharde wegen 
waarlangs op gezette afstanden kolo-
niehuisjes en boerenhoeves staan. 
Met de bossen die er in de loop van 
de tijd bij kwamen heeft het geheel 
nu een landgoedkarakter.  
Dit afwisselende landschap biedt 
ruimte aan een gevarieerde flora en 
fauna. De bossen, lanen en houtwal-

len zijn belangrijk voor veel zang- en 
roofvogels. Zo is de buizerd niet 
meer weg te denken uit het land-
schap. Bloemrijke bermen van vooral 
zandwegen vormen het leefgebied 
van talrijke soorten bijen en vlinders. 
Let maar eens op de soorten blauw-
tjes en zandoogjes die daar fladderen. 
Doordat de bossen langzaamaan 
ouder worden tref je steeds meer 
planten aan die kenmerkend zijn voor 
oude bossen, zoals grote muur en 
salomonszegel. 
 
Schaopedobbe 

 
Onlosmakelijk verbonden aan Natio-
naal Park en Natura 2000-gebied 
Drents-Friese Wold, maar toch snel 
over het hoofd gezien: de Schaope-
dobbe. Een heerlijk rustig heide- en 
bosgebied vol opmerkelijke hoogte-
verschillen en schitterende vennen. 
Beheerder It Fryske Gea heeft er een 

prachtige route (3 of 5 kilometer) uit-
gezet. Wandel door het stuifzand en 
langs kleine graslandjes en verwonder 
u over de grote variatie die in zo’n 
klein natuurgebied te vinden is.  
Meer informatie: 
www.itfryskegea.nl/natuurgebied/scha
opedobbe 
 
Hijkerveld 

 
Op het Hijkerveld kun je naar har-
tenlust zwerven over de heide. De 
weidse horizon en de keur aan ven-
nen verrassen in alle jaargetijden. 
Schaapherder Freerk Heuker trekt 
dagelijks met zijn Schoonebeker hei-
deschapen de heide op vanuit de 
schaapskooi bij het informatiecen-
trum van Het Drentse Landschap. 
Vanuit de vogelkijkhut aan de aan-
grenzende plas Diependal maak je 
kans op visarend, zeearend en allerlei 
watervogels.  

9

foto: Rufus Plomp

foto: Jolanda Postma
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Camping Zonnekamp voor een stralende vakantie
Zorgvlied, 0521-387257 Kijk snel op www.campingzonnekamp.nl

Rust, ruimte en vrijheid

Proef de sfeer, geniet van de stilte en voel de gastvrijheid.Proef de sfeer, geniet van de stilte en voel de gastvrijheid.

Vakantie in de sfeer van toen? 
Voor jezelf of om cadeau te geven.

Vakantie in de sfeer van toen? 
Voor jezelf of om cadeau te geven.

Midweek of weekend v.a. € 200,- Midweek of weekend v.a. € 200,- 

“te Hooi en te Gras” 
Boijlerweg 96 - Boijl - 0561-421796 

www.tehooientegras.nl

Vakantiepark Het Bosmeer
Elsweg 5

8391 KB  Noordwolde
Tel.: 0561-433 672

info@bosmeer.nl
www.bosmeer.nl
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Leggelderveld 

 
Natura 2000-gebied Leggelderveld is 
Drenthe in het klein. Je vindt hier 
heide in soorten en maten, van gort-
droog tot kleddernat. Grazende hei-
deschapen en runderen houden dit 
markante heidelandschap in stand. 
Tip: aan de noordkant ligt het zwem-
paradijs het Blauwe Meer met azuur-
blauw water en een prachtig zand-
strand. 
 
Essen rond Diever 

 
Vijf essen omringen Diever als een 
krans. Misschien wel de mooiste is de 
Hezenesch tussen het dorp en het 
Drents-Friese Wold. Deze es toont 
het ‘klassieke beeld’: open veld met 
karakteristieke glooiing, rondom 
begrensd door bos. Aan de zuidkant 
ligt het hunebed van Diever, aan de 
noordrand het Openluchttheater, 
bekend van de jaarlijkse Shakespeare-
opvoeringen. 
 
Dorpsommetjes Dwingeloo 

 
Voor de wandelaar die Dwingeloo als 
uitvalsbasis heeft en na het niet te 
missen Natura 2000-gebied Dwingel-
derveld eens iets anders wil, liggen de 
‘Dwingeler ommetjes’ klaar: aantrek-
kelijke, gevarieerde rondwandelingen 

van 4 tot 6 kilometer rond het dorp. 
Bewoners hebben de routes bedacht 
en onderhouden ze. De routes zijn 
genoemd naar hemellichamen (Mars, 
Leda, Pluto); u vindt ze op 
www.drenthe.nl 
 
Landgoed Rheebruggen 

 
Het kasteeltje staat er niet meer, 
maar het landgoed is geweldig! Oude 
lanen en donkere bossen, afgewisseld 
met fleurige graslanden en wuivend 
graan. Daartussen grazen de Limou-
sin-runderen van Het Drentse Land-
schap, de beheerder van al dit moois. 
Ook bijzonder: in de oudste boerderij 
zijn onderdelen ontdekt uit 1526! 
 
Oude Diep en VAM-berg 

 
Al van verre zie je de VAM-berg 
boven het landschap uittorenen. 
Sportieve fietsers kunnen de Col du 
Vam beklimmen; als beloning wacht 
een fraai uitzicht over de wijde 
omgeving. Aan de voet van de berg 
ligt het beekdal van het Oude Diep, 
een intiem landschap omzoomd door 
oeroude houtwallen en eikenbossen. 
De beek is gerestaureerd en slingert 
als vanouds door fleurig grasland vol 
boterbloemen. 
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De parken digitaal 
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl  

www.nationaalpark-drentsfriesewold.nl 

www.holtingerveld.nl 

www.staatsbosbeheer.nl  

www.natuurmonumenten.nl 

www.drentslandschap.nl 

www.mvwfrederiksoord.nl  

 

Andere websites: 

www.dwingelderveld.nl:  

www.drentsfriesewoud.nl 

www.ivn.nl  

 

Belangrijke adressen 
Secretariaat Regionaal Landschap  

Drents-Friese grensstreek 

Postbus 122, 9400 AC Assen  

0592-365 555 

E: dwingelderveld@drenthe.nl 

E: drents-friese-wold@drenthe.nl 

 

•    TIP Appelscha 

     Boerestreek 23, 8426 BN Appelscha 

     0516 431 760  

     www.tip-appelscha.nl 

•    TIP Diever 

     Bosweg 2A, 7981 LE Diever 

     www.drenthe.nl 

     0521 365 555 

•    TIP Dwingeloo 

     Brink 4b, 7991 CG Dwingeloo 

     0521 591 000 

     www.drenthe.nl 

•    TIP Frederiksoord 

     Majoor van Swietenlaan 1A, 8382 CE Frederiksoord. 

     0521 381 433 

     www.drenthe.nl 

•    TIP Havelte 

     Van Helomaweg 14, 7971 PX Havelte 

     0521 341 222 

     www.drenthe.nl 

•     TIP Noordwolde 

     Mandehof 7, 8931 BG Noordwolde 

     0561-430871 

     www.tipnoordwolde.nl

Honden in de natuur 
Samen wandelen in de natuur is fijn, en voor de hond is niets fijner dan vrij 

rond kunnen rennen. Alleen heeft de vrijheid van de hond gevolgen voor 

andere dieren en mensen. Daarom gelden er regels in de natuurgebieden. 

Hond aan de lijn/Hondenlosloopgebieden 

Er zijn zones waar de hond los mag. 

foto: Willeke Bijker
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Welkom in  

Glasatelier Benedictus 

 

Zoveel mogelijk geopend: Van april tot en met 

oktober op donderdag tot en met zaterdag van 

11.00 uur tot 17.00 uur. En verder op afspraak. 

 

Locatie: De Maden 8 in Appelscha 

Website: www.glasatelierbenedictus.nl 

Email: post@glasatelierbenedictus.nl 

Tel: 06 42 74 67 87



Van een patatje en een ijsje tot een volledig drie-

gangen menu: ’t Keernpunt in Diever biedt voor elk 

wat wils. Arjan en Bernadet Huisman hebben res-

taurant en snackbar ’t Keernpunt eind 2022 offi-

cieel overgenomen van Henk en Wieneke. De oud-

eigenaren blijven nog betrokken. Arjan: ,,Bernadet 

werkt hier al zestien jaar en ik elf jaar, we zijn al 

twee jaar mede-eigenaar. We hebben het overge-

nomen, maar er verandert niet heel veel.”  

Arjan beschrijft ’t Keernpunt als een leuk en gastvrij 
bedrijf dat voor iedere portemonnee wat lekkers te eten 
heeft. ,,We zijn heel laagdrempelig, mensen komen hier 
graag terug. Eigenlijk alle gerechten die we in het restau-
rant aanbieden, kunnen ook worden afgehaald in de snack-
bar. Dat vinden campinggasten ook heel prettig.” Overdag 
serveert ’t Keernpunt onder andere koffie, lunch en pan-
nenkoeken, ’s avonds zijn er schotels, hoofdgerechten en 
pizza’s te krijgen. Arjan vult aan: ,,Zomers zit ook ons 
mooi aangeklede terras gezellig vol.” 

‘Heerlijk als het druk is’  

 
Vestigingsplaats Diever is een toeristisch dorp in de 
Drentse gemeente Westerveld en wordt veel bezocht door 
dagjesmensen en campingmensen. ,,Deze bezoekers weten 
ons goed te vinden.” In de wintermaanden is ’t Keernpunt 
op maandag en dinsdag dicht, van eind april tot oktober 
zijn het restaurant en de snackbar zeven dagen per week 
open. ,,Wij vinden het heerlijk als het lekker druk is, dat 
noemen wij gezellige dagen. We krijgen vaak van gasten te 
horen dat het hier altijd ‘gesmeerd’ loopt. Ook als het 
druk is duurt het niet lang voordat mensen hun bestelling 
krijgen. Je moet altijd oog hebben voor je gasten, dat vin-
den we heel belangrijk.”  
 
Hele uitgebreide kaart 

 
Het restaurant en de snackbar hebben beide een breed 
assortiment. ,,We hebben een hele uitgebreide lunch- en 
dinerkaart, met voor ieder wat wils. We zien een ontwik-
keling dat er iets minder vlees wordt genuttigd, maar ook 
een opkomst van aparte wijntjes en speciaalbiertjes. We 
willen deze zomer een uitgebreidere borrelkaart aanbie-
den, met meer speciaalbiertjes en borrelhapjes. Ook bier- 
en hapjesproeverijen staan op de planning.”  
Plannen genoeg dus, voor de nieuwe eigenaren van ’t 
Keernpunt. ,,Je moet altijd uitgaan van je eigen kracht, 
maar de tevredenheid van de gasten is onze belangrijkste 
graadmeter. We verwelkomen onze vaste gasten én nieuwe 
bezoekers dit seizoen dan ook graag bij ’t Keernpunt.”  
 
Meer info: www.keernpunt.nl  
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Restaurant en snackbar ’t Keernpunt in Diever 

‘De tevredenheid van de gasten is 
onze belangrijkste graadmeter’ 
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Biologische kwekerij

en pluktuinen

Zeldenrust

Bloemenpluktuin

Blauwe bessen

Zwarte-, rode-, kruisbessen en herfstframbozen

Pompoenen

Streekproducten

Fam. Rozeboom

Wapserauwen 6

7983 KE Wapse

Tel. (0521) 55 17 68

www.blauwebessenkwekerij.nl
www.facebook.nl/blauwebessenkwekerij

open:

1 juni tot 1 oktober 

van 09.00 - 17.00 uur

(zondags gesloten)

28e 
Internationale  Drents Friese Woud

WANDEL-
VIERDAAGSE

Informatie:

Janny Winters, tel. 0592-414764, b.g.g. 0521-592466 (beide na 18.00 uur)

www.dieversportief.nl  —  sportpromdiever@planet.nl

40 km
30 km
20 km
12 km

DIEVER - 25, 26, 27 en 28 mei 2023

Start:  

Groepsaccommodatie 

ʻHet Kasteelʼ 
Kasteel 19,  Diever

Uw camping in  
het Drents-Friese  
wold 

Oude Willemsweg 4, 8439 SM Oude Willem (Drenthe) 
Bel: 0521 38 72 73, of b.g.g 06 41 17 42 27 
E- Mail: info@camping-oudewillem.nl, www.camping-oudewillem.nl

De Vier Eiken 

Oosteinde 14 

8351 HB Wapserveen 

Tel: 0521321488 

info@deviereiken.nl 

www.deviereiken.nl

Vakan琀ehuizen voor gezelschappen van 

2 tot 27 personen 
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Camping ’t Oude Willemsveldt ligt midden in Natio-

naal Park Het Drents-Friese Wold. Het is een SVR-

camping voor mensen die graag in de natuur kam-

peren. De familie Jansen runt de camping in 2023 al 

dertig jaar. ,,De meeste gasten komen voor de 

gemoedelijke sfeer, de gezelligheid en de rust en 

ruimte.”  

 
Chantal: ,,Mijn schoonouders zijn met deze ‘boerencam-
ping’ begonnen, wij hebben het overgenomen. Zij waren 
toen nog volop boer, daar zijn wij dertien jaar geleden mee 
gestopt. We zijn ons toen 100% op de camping gaan rich-
ten en dat is ook te zien. Onze ruime kampeerplaatsen zijn 
minimaal tien bij tien meter en bieden voldoende privacy. 
Overal is stroom en bijna overal zijn waterpunten aanwe-
zig. We hebben een verwarmd sanitairgebouw met vrij 
douchen en warm watergebruik. Afwassen kan zowel bin-
nen als buiten. We hebben ook een invalidendouche, beu-
gels in de toiletten en wasdroogcombinaties. Wie vertier 
zoekt, kan gebruikmaken van onze populaire jeu de bou-
lesbaan.”  
 
Kampeerplaatsen en chalets 

 
Gasten kunnen kiezen uit kampeerplaatsen met gras, met 
tegelplateaus of volledig verhard. ,,We hebben ook twee 
nieuwe chalets. Vanuit deze chalets kunnen gasten genie-
ten van een fenomenaal uitzicht. Al onze rijpaden zijn 
geasfalteerd. Ook hebben we op het hele terrein gratis wifi 
en kun je bij ons zowel je elektrische fiets als je elektrische 
auto opladen.” 
 
Dieren en sterren kijken 

 
De camping ligt midden in het natuurgebied, maar ook 
centraal tussen de dorpjes in: Diever is 4,5 kilometer ver-

derop, Vledder 5 kilometer en Appelscha 7 kilometer. ,,Je 
bent binnen een paar minuten op een knooppunt van rij- 
en fietsroutes, terwijl je hier op de camping midden in de 
natuur bent. Reeën lopen als je geluk hebt voor het raam 
van je caravan langs, vogelaars kunnen hier hun geluk niet 
op en voor sterrenkijkers zijn de donkere, heldere nachten 
ideaal.”  
 
‘Het voelt ‘eigen’ bij ons’ 

 
De rustige, ruime en groene camping biedt een goede 
balans tussen vaste en ‘losse’ plaatsen. ,,Van een nachtje tot 
een week, twee weken, zes weken of een maandarrange-
ment: er is van alles mogelijk. De tarieven per overnach-
ting zijn het hele jaar hetzelfde en alles is inclusief.”  
Marcel en Chantal hebben bovendien alles in eigen 
beheer. ,,We doen het samen, dat is onze kracht. Mensen 
komen terug omdat ze zich welkom voelen, het voelt 
‘eigen’ bij ons. Die gemoedelijke sfeer is precies wat wij 
willen bieden.”  
 
Meer info: www.camping-oudewillem.nl  
 

Camping ’t Oude Willemsveldt 

‘Als je rust en ruimte zoekt,  
wees welkom’
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De Proefkolonie  

Frederiksoord   

 
Dit is het begin van de invloedrijke 
geschiedenis van de Maatschappij van 
Weldadigheid. Als eerste wordt de 
Proefkolonie Frederiksoord opge-
richt. Op deze plek in Zuidwest-
Drenthe staan 52 boerderijtjes klaar 
om de arme stedelingen te ontvan-
gen. Hier kunnen ze op werk en 
onderdak rekenen in ruil voor arbeid 
op het land. Als snel volgen ook Wil-
helminaoord en Willemsoord. De 
kinderen in deze Vrije Koloniën gaan 
verplicht naar school en er is een 
eigen ziekenfonds. Er komen kerken, 
winkels, scholen en zelfs rustoorden. 
Met deze sociale voorzieningen loopt 
de Maatschappij van Weldadigheid 80 
jaar vooruit op de rest van Nederland 
en wordt daarmee beschouwd als de 
bakermat van onze verzorgingsstaat. 
 

Kolonie Veenhuizen  

 
Midden in het veen liet Van den 
Bosch drie gestichten bouwen voor 
weeskinderen, landlopers en bede-
laars. Zij werden hier verplicht naar-
toe gestuurd om te worden ‘ver-
pleegd tot een beter bestaan’. Waar 
de bewoners van de Vrije Koloniën 
uitzicht hadden om als goede burgers 
terug te keren in de samenleving was 
die hoop er in de Dwangkolonie niet.  
 
Nu ruim 200 jaar later zijn de sporen 
van het gedachtegoed van Johannes 
van den Bosch nog altijd terug te vin-
den in het landschap en een verschei-
denheid aan monumenten vertellen 
een uniek verhaal. Niet voor niets 
zijn de Koloniën van Weldadigheid in 
de zomer van 2021 uitgeroepen tot 
UNESCO Werelderfgoed.  
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Het is 1818 en Nederland ‘staat in brand’. Napoleon heeft ons land als 

‘Koninkrijk der Armen’ achtergelaten. De sociaal bewogen generaal 

Johannes van den Bosch komt als redder in nood met een ambitieus 

plan om de armoede in ons land te bestrijden door de stichting van 

landbouwkoloniën. 

Ontdek de Koloniën van Weldadigheid  
De leukste tips! 
• Bezoek het Koloniehuisje en Kolonieschooltje in  

Frederiksoord.  

• Iedere zondag rijdt de Kolonietram vanuit museum  

De Proefkolonie. 

• Maak een rondrit met de Elektrische Kolonie Express.  

• Kom struinen in de Tuinen van Frederiksoord.  

• Beleef de Virtual Reality Experience in Willemsoord.   

• Loop de audiotour ‘Op Paupervisite’.  

• Volg de luistertocht van Suzanna Jansen door het  

Pauperparadijs. 

• Ontdek Veenhuizen met gids Peter Bos.  

 

Kijk voor meer informatie en tips op www.weldadigoord.nl 

 

Fietstip!  
Van Bajes tot Bajes  
Geen straf deze boeiende route 
Deze indrukwekkende fietsroute [66 km] brengt je van 

Appelscha, via Hoeve Boschoord naar het monumentale 

Veenhuizen. Onderweg fiets je door het prachtige natuur-

gebied van het Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen. 

Cultuur en natuur komen hier samen! 

 

www.weldadigoord.nl/routes  

Koloniën van Weldadigheid  
UNESCO Werelderfgoed
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Wandel langs de geschiedenis  
Loop de Monumentenroute

Goed om te weten! 

 
De monumenten in ‘het buitenmuse-

um’ zijn voorzien van een informatie-
bord met een omschrijving in het 
Nederlands en Engels. Wanneer je de 

QR-code op het bord scant, lees je 
veel interessante geschiedenis. 
Download de Spacetime Layers APP 
voor een interactieve beleving van de 
route. Er gaat een wereld voor je 
open.  
 
Meer wandeltips!  
• Sterrebosroute  
• Van Swieten Tuinbouwschool 

route  
• Over het Turf van Vrouwenveld 
 
www.weldadigoord.nl/routes 

Het is fantastisch om de Koloniën van Weldadigheid wandelend te 

verkennen. Ga op ontdekkingstocht en zie de ambtenarenhuisjes, het 

koloniekerkje, de mandenmakerij en de tuinbouwschool. Meer dan  

30 monumenten in Frederiksoord en Wilhelminaoord vertellen het 

unieke verhaal. Wanneer je de Monumentenroute loopt (3,7 – 5 – 8 of 

11 km) hoef je geen monument te missen. Een ‘must’ voor iedereen 

die de bijzondere geschiedenis van 200 jaar geleden wil ontdekken.

Museum De Proefkolonie  
Ontdek het unieke verhaal 
In het nieuwe museum De Proefkolonie in Frederiksoord ontdek je 

het ontstaan van de Koloniën van Weldadigheid. Stap binnen in de 

stadse achterbuurten van toen. Ruik de armoede en voel de ellende 

van destijds. Op deze unieke historische plek treed je in de voet-

sporen van de eerste vijf kolonistengezinnen die in 1818 op het 

Drentse platteland een nieuwe toekomst vonden. Ervaar hun onver-

getelijke verhaal via een unieke multimediale tijdreis. Leuk voor 

jong en oud!  

 

www.proefkolonie.nl  

 

In museum De Proefkolonie vind je het Tourist Info Punt en het 

digitale Kolonie Informatie Punt. Hier ontvang je alle mogelijke 

informatie over de Koloniën van Weldadigheid, zijn gratis routes 

verkrijgbaar en souvenirs en boeken te koop. In het Grand-Café kun 

je lekker eten en drinken. 

Het Gevangenismuseum  
Laat je vrij!  
Misdaad en straf zijn van alle tijden. Maar de manier waarop we 

straffen, is door de eeuwen heen flink veranderd. Weet jij hoe een 

gevangenis er vroeger uitzag? En hoe men omging met gevange-

nen? In het Gevangenismuseum in Veenhuizen ontdek je alles over 

straffen van vroeger én nu. Maak kennis met vijf personen die een 

misdaad hebben begaan en volg hen tijden hun arrestatie, veroor-

deling en gevangenschap.  

 

Een aanrader is een rondrit door Veenhuizen in een echte boeven-

bus. Iedere woensdag- en zondagmiddag en in de schoolvakantie 

dagelijks, kan onder begeleiding van een ervaren gids een verras-

sende rit gemaakt worden.  

 

www.gevangenismuseum.nl
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RCN de Roggeberg in Appelscha 

‘Méér dan een camping, echt een 
vakantiepark’
RCN de Roggeberg in Appelscha is niet zomaar een 

camping. ,,Het is een heel compleet vakantiepark”, 

vertelt regiomarketeer Manon Bolhuis. ,,Er zijn 

plaatsen voor campers, caravans en tenten, maar 

ook diverse types accommodaties, meerdere eetge-

legenheden én we bieden allerlei activiteiten. RCN 

staat namelijk ook voor de natuur ontdekken.”  

Ze vervolgt: ,,Onze gasten kunnen bij ons terecht voor een 
route door de natuur op een elektrische e-chopper. Ook 
starten er wandel-, fiets- en mountainbikeroutes vanaf de 
Roggeberg.” Hoe actief mensen hun vakantie maken, is 
aan henzelf. ,,Het park is voor iedereen, van jong tot oud. 
Wat de gasten kenmerkt is dat ze van de natuur houden: 
het park ligt aan de rand van Het Drents-Friese Wold.”  
 
In de zomervakantie is er een recreatieteam actief. ,,Kinde-
ren en hun ouders kunnen zich aanmelden voor activitei-
ten. Van knutselen en voorlezen voor de allerkleinsten tot 
wat spannendere avondactiviteiten voor de ouderen. Voor 
kinderen bieden we waterpret in het Spetterparadijs. In het 
Bosbad naast het park mogen alle gasten gratis zwemmen.” 
 
Hart van het park 

 
De Roggeberg is qua oppervlakte best groot, toch voelt 
het niet massaal aan. Manon: ,,Het hart van het park wordt 
gevormd door het plein met onder andere de Brasserie, 
pizzeria, snackbar, minishop, recreatieruimte, indoor 
speeltuin en het Spetterparadijs.”  
 
Van safaritent tot winterkamperen 

 
Het bieden van diverse vormen van overnachten is een 
belangrijke trend. ,,Gasten kiezen soms voor meer luxe. 
Daarom biedt RCN de Roggeberg verschillende accom-
modaties, van glampingtent tot luxe bungalow. Er heerst 
de perfecte balans tussen kampeerverblijf en het overige 
aanbod. Het vakantiepark is het gehele jaar geopend.”  

Balans 

 
Bij RCN staat duurzaamheid hoog in het vaandel; niet 
voor niets heeft RCN de Roggeberg het Green Key Gold 
duurzaamheidskeurmerk. ,,We verduurzamen accommoda-
ties en letten op water- en energieverbruik. In Brasserie de 
Roggeberg worden zoveel mogelijk biologische, fairtrade 
en producten uit de regio gebruikt. Iedereen kan overigens 
komen eten, lunchen of ’s avonds dineren op het park: 
daarvoor hoef je niet op het park te verblijven.”  
 
Dat RCN de Roggeberg populair is blijkt uit de vele 
terugkerende gasten. ,,Ze voelen zich hier thuis. Het 
Drents-Friese Wold speelt hier een belangrijke rol in: je 
zit midden in de natuur, maar voorzieningen zijn ook 
dichtbij. Het park heeft de perfecte ligging in het hart van 
Noord-Nederland.”  
 
Meer info: www.rcn.nl/de-roggeberg 
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• Oude Willem, een landbouwgebied op de 
grens van Drenthe en Friesland, waar 
veeboeren en landbouwers sinds begin 
1900 hun boterham verdienen. Het 
gebied doorsnijdt de bebossing. De 
eigenaardige naam komt van de toenmali-
ge schaapsherder Willem, die er dagelijks 
met zijn hond en schapen over de heide-
velden zwalkte.  

• Doldersum, een klein esdorp en onderdeel 
van de gemeente Westerveld. Het Dol-
dersummerveld is één van de soorten-
rijkste heidevelden van Nederland. In de 
buurt vindt u twee grafheuvels uit de 
steen- en ijzertijd.  

• Zorgvlied bestaat sinds 1893 en ligt tegen 
de Friese grens aan In deze plaats staat 
het zogenaamde Amsterdamse Huis, dit 
pand is in onderdelen per tram vervoerd 
van Amsterdam naar Zorgvlied en vervol-
gens per kruiwagen naar de plaats van 
herbouw gebracht.  

• Het buurtschap Wateren dankt haar naam 
aan de Vledder Aa. Het ven Ganzepoel 
wordt aan beide zijden geflankeerd door 
een zandverstuiving De Stoevert of 
Watersche Stoeve.  

• Wapse ligt tussen Diever en Vledder ten 
noorden van Havelte en Wapserveen. In 
1447 is er reeds sprake van Wapse; de 

betekenis ervan is onbekend. In 1925 nog 
wordt het gebied van dit dorp met vijf 
gehuchten omschreven als: '...zand, zand 
en nog eens zand 

• Vledderveen, hier werd er tot de jaren 
negentig van de vorige eeuw nog veen 
afgegraven. In de hoogtijdagen van de 
veenwinning trok deze plaats veel werk-
zoekenden aan.  

• Vledder is een dorp met enkele bijzondere 
bezienswaardigheden, zoals bijvoorbeeld 
de achtkanten houten stellingmolen 
(1968), samengesteld uit twee Groninger 
watermolens. Ook staan er fraaie 17e en 
18e-eeuwse boerderijen aan de Dorps-
straat en De Hoek, kunt u naar Zeemuse-
um Miramar en vindt u in het voormalige 
gemeentehuis Museum Valse Kunst.  

• Frederiksoord, een dorp in het zuidwesten 
van Drenthe en ontstaan uit de koloniën 
die de Maatschappij van Weldadigheid 
ooit drie kilometer ten westen van Vled-
der stichtte. Kolonie I en II vormden de 
basis van Frederiksoord. 

19 dorpen en gehuchten rondom het 
Drents-Friese Wold
Het Nationale Park Drents-Friese Wold is ontstaan aan het begin van de vorige 

eeuw. Veenwinning in Drenthe en in het aanpalende Friesland zorgde lange tijd 

voor werkgelegenheid. Door die activiteiten ging het zelfs enige tijd economisch 

redelijk goed. Veel mensen waren nodig om de turf te winnen, dat zorgde ervoor 

dat er nieuwe woonplaatsen ontstonden. Hoogersmilde is één van de oudste daar-

van. Rond 1930 was het veen in dit deel van Drenthe en Friesland wel zo’n beetje 

gewonnen en zo ontstond weer werkeloosheid. Er werd naar manieren gezocht 

om de voormalige veenarbeiders weer aan werk te helpen. Dit werd gevonden 

door de voormalige veengronden te bebossen. Zo is het Drents-Friese Wold ont-

staan en is inmiddels uitgegroeid naar een oppervlakte van ruim 6000 ha bos. 

Maar een bos is maar een bos, dorpen en gehuchten zorgen dat er leven in het bos 

komt. Ieder dorp of plek heeft iets eigens. Rondom het Drents-Friese Wold verdie-

nen de volgende plaatsen uw aandacht:

foto: RinyPostema
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• Wilhelminaoord ontstond uit kolonie III 
en IV en bestaat ook nu nog voor een 
groot deel uit de oorspronkelijke kolonis-
tenwoningen, die de Maatschappij van 
Weldadigheid daar neergezet heeft. 

• Elslo; Loo betekent bos, daarom eindigen 
er nogal veel plaatsnamen op Lo(o), Elslo 
betekent dus elsenbos. De belangrijkste 
bezienswaardigheden van Elsloo zijn de 
Hervormde Kerk met klokkenstoel en 
windmolen de Tjasker in het natuurge-
bied de Stobbepoel. 

• Langedijke is letterlijk ‘lange weg’, de 
dorpskern is lastig te zoeken. Ook hier 
staat een klokkenstoel, de oudste van 
Noord-Europa, deze stamt uit 1300.  

• Appelscha trekt veel toeristen, dagjesmen-
sen en vakantievierders. Er is hier dan 
ook een hoop te beleven. De nieuwe uit-
kijktoren van 35 meter hoog is zonder-
meer een hoogtepunt, maar het TBC-
museum trekt je dan wel weer met beide 
voeten naar de grond. Ook plezierjachten 
vinden in Appelscha een rustpunt rich-
ting de Friese meren. Het Drents-Friese 
Wold hoort bij Appelscha het is slechts 
een stap buiten het dorp en de prachtig 
gevarieerde natuur van het Nationaal 
Park begint.  

 

• Hoogersmilde is een echt streekdorp, 
gebouwd aan weerszijden van de Smilder-
vaart. De Turfroute is een prachtige vaar-
route, die zich uitstrekt van Drenthe naar 
de Friese meren en de kop van Overijssel. 
Vier Nationale Parken: de Alde Feanen, 
het Drents-Friese Wold, het Dwingelder-
veld en de Weerribben, verbindt deze 
Turfroute. Oorspronkelijk bedoeld als 
vaarweg om de afgegraven turf te vervoe-
ren. Hoogersmilde ligt aan deze Turfrou-
te. In deze plaats is tevens een spannend 
‘Belevingspad’ aangelegd, waar jong en 
oud wat van kunnen opsteken. Er is zelfs 
een neergestort vliegtuig te bewonderen. 

• Diever bezit een fraaie kerk. Het Schulte-
huis (Brink) uit 1604 is nog vrijwel in ori-
ginele staat, en dat is uniek in Drenthe. 
Het Archeologisch Centrum West-
Drenthe (Brink) is een informatiepunt 
voor iedereen over archeologie en cul-
tuurhistorie in brede zin. Verscholen in 
de bossen rond Diever ligt het Onderdui-
kershol, als monument ter nagedachtenis 
aan de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog. Ook het Shakespeare-
theater brengt jaarlijks een hoop mensen 
naar dit dorp. 

• Dwingeloo, een echt Drents dorp, is tus-
sen de twee Nationale Parken ingeklemd, 
namelijk het Dwingelderveld en Het 
Drents-Friese Wold. Hier kan de Oud-
heidkamer bezocht worden (Brink). Ver-
der vindt men er een mooie kerk en stati-
ge landhuizen. 

• Boijl; landerijen en kavels worden omge-
ven door natuurlijke houtwallen met daar 
tussen heideveldjes en vennetjes. Het hui-
dige agrarische gebruik is met name 

melkveehouderij, akkerbouw en lelieteelt. 
Het landschap biedt in deze omgeving 
afwisselend bos, heide en waterrijke 
gebieden. 

• Noordwolde wordt door de rond 1825 ont-
stane rotanindustrie ook wel het Rotan-
dorp genoemd en het zal u dan ook niet 
verbazen dat het Nationaal Vlechtmuse-
um hier gevestigd is. Het dorp ligt zo 
ongeveer op het 'drie-provinciënpunt' 
van de provincies Friesland, Drenthe en 
Overijssel en laat een landschap zien met 
in het zuiden en oosten de bossen en hei-
develden van Drenthe en in het westen 
de Lindevallei en het waterrijke Fries-
land.  

• Havelte is een echt Drents dorp, met 
hunebedden, een schaapskooi met uitge-
breide kudde en het Vlinderparadijs Papi-
liorama. De Havelterberg is de top van 
een stuwwal, opgeduwd door de ijsmassa’s 
in de voorlaatste ijstijd. De opvallende 
hoogteverschillen zorgen voor veel afwis-
seling in natte en droge natuur. De kern 
van het Holtingerveld bestaat uit heide, 
maar er zijn ook bossen, stuifzand, ven-
nen, akkers graslanden en houtwallen te 
vinden. Vooral op en rond de berg groei-
en veel bijzondere planten 

• Veenhuizen; de gevangenis in Veenhuizen 
lijkt wellicht niet zo’n aantrekkelijke 
bestemming, echter het Gevangenismuse-
um is zeker de moeite om te bezoeken 
waard. Maak hier bijvoorbeeld een ritje 
met de boevenbus, zodat u even rustig 
kan ‘zitten’. Het dorp heeft een rijk ver-
leden met veel arme sloebers, waarvan 
nog veel terug te vinden is. 

foto: Freek Dijkstra

foto: Ans Schukking
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"...groot genoeg om steeds
weer vernieuwend te zijn,

klein genoeg om alle gasten
persoonlijk te kennen..."

Tel: 0521 - 38 72 58 www.deblauwelantaarn.nl

bewonder, 
beleef & geniet

Haarweg 2 | 7981 LW Diever | (0521) 591 644 | info@campingdiever.nl | www.campingdiever.nl

Geniet van vakantie op Camping Diever in Drenthe 
Kom even helemaal tot rust tijdens je vakantie op Camping Diever! Onze camping is gelegen op een toplocatie: midden in het 
bos en aan de rand van Nationaal Park Drentse-Friese Wold. Dat betekent dus één en al genieten van de natuur. Zowel op de 

camping als in de directe omgeving kun je al het natuurschoon van Drenthe verkennen. 
 

Tip van Camping Diever: direct naast de camping ligt een oer-Drents hunebed. Met de ondergaande zon op de achtergrond  
levert dit een prachtige vakantiefoto op!



W A T  B I E D E N  D E  B E D R I J V E N

Anriët Pruntel en Albert Worst zijn sinds april 2022 

de nieuwe eigenaren van Camping Wittelterbrug in 

Wittelte, bij Diever. Anriët: ,,We zijn deze gezellige 

familiecamping volop aan het vernieuwen. Zo heb-

ben we zeven nieuwe safaritenten geplaatst, ver-

bouwen we het eetcafé en organiseren we volop 

activiteiten.”  

 

Wittelterbrug is een familiecamping voor alle leeftijden. 
Anriët: ,,We verwelkomen in het voor- en naseizoen voor-
namelijk rustzoekers en wat oudere gasten. In het hoogsei-
zoen komen er veel gezinnen met jonge en ook oudere 
kinderen, maar ook wel wat oudere gasten. Eigenlijk is het 
een hele mooie mix. Gasten vinden de sfeer hier heel 
gemoedelijk.”  
 
Veel activiteiten 

 
In een grote tent op het recreatieveld organiseren Albert 
en Anriët activiteiten. ,,We zitten dichtbij Dwingeloo en 
Diever, maar gasten hoeven bij ons niet per se van de cam-
ping af om iets leuks te kunnen doen, een terrasje te pak-
ken of lekker te eten. Ook voor jeugd vanaf twaalf jaar 
worden passende activiteiten georganiseerd.” Gasten zijn 
blij verrast met alle vernieuwingen. ,,Volwassen kinderen 
van mensen die hier dertig jaar geleden kampeerden, kwa-
men zelfs terug om te kijken: ‘We hoorden dat het hier zo 
leuk is, wij willen ook komen kamperen’. Dat is een groot 
compliment!”  
 
Aan het water 

 
Wittelterbrug is een groene camping, die ook nog aan het 
water ligt. ,,Dat is vrij uniek in deze omgeving, we hebben 

zelfs een strandje op onze camping. We zitten aan de 
Drentsche Hoofdvaart en aan de Oude Vaart. Op die laat-
ste varen geen boten, hierin wordt veel gezwommen en is 
ook suppen mogelijk. Bij ons kun je supboards huren en 
kinderen kunnen lekker spelen op het strand.”  
 
‘Onze camping is voor iedereen’  

 
De verbouwing van het eetcafé zorgt voor volop aanbod 
van lekker eten. ,,Gasten kunnen snacks halen, maar ook 
plates. We bakken pizza’s en we hebben een kippengrill. 
Ook dorpsbewoners en mensen die een dagje uit zijn, zijn 
welkom. We willen dat iedereen zich welkom voelt.” Rik 
en Annalies Proost zijn verantwoordelijk voor de horeca 
en Albert en Anriët voor de camping. ,,Zo hebben we het 
mooi verdeeld. We willen dat gasten ons gemakkelijk kun-
nen aanspreken en zijn heel zichtbaar op de camping. We 
vinden het belangrijk dat het goed klikt, zowel met vaste 
gasten als met mensen die voor het eerst komen.” Anriët 
besluit: ,,Onze camping is voor iedereen!”   
 
Meer info: www.campingwittelterbrug.nl  
Voor de nieuwe safaritenten: www.happyglamping.nl 
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Camping Wittelterbrug 

Gemoedelijke sfeer op gezellige 
familiecamping 
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Camping De Reeënwissel; Alles 

voor een geslaagd dagje Drents-

Friese Wold 

 
Camping de Reeënwissel is gelegen op de 
grens van de Oerprovincie Drenthe en het 
bosrijke deel Friesland, direct aan het stoere 
gebied van het Nationaal park Drents Friese 
Wold. Op de Reeënwissel bevindt zich ook 
een Natuurpoort.  
In deze directe omgeving vindt u twee wan-
delroutes, één van 9 en één van 17 km.  
Voor mensen die van geocoachen houden is 
een multicache uitgezet en met de ATB 
route Hoogersmilde – Diever is ook aan de 
mountainbikers gedacht. Voor paardenlief-
hebbers zijn er ruiterpaden en ‘het Bele-
vingspad’ van tweeënhalve kilometer is ide-
aal voor gezinnen met kinderen. Alles voor 
een geslaagd dagje Drents-Friese Wold is 
dus aanwezig. 
In het hoofdgebouw van de camping zijn 
moderne informatievoorzieningen. Ook 
staat er een zogeheten Photobooth met 
green-screen, waarmee je zelf foto’s kan 
maken met, bijvoorbeeld, een wolf of ree. 
Een horecagelegenheid met toiletten en 
speelvoorzieningen maken de informatie-
voorziening ook voor dagrecreanten aan-
trekkelijk. 
De Natuurpoort Hoogersmilde ligt aan de 
Bosweg en is bewegwijzerd vanaf de Drentse 
Hoofdvaart.  
 

www.reeenwissel.nl 

 
Speel- en ijsboerderij  

De Drentse Koe 

 
Heerlijk spelen met een boerengevoel?  
Dat kan bij de Drentse Koe! 
Nabij Meppel in Zuidwest Drenthe vind je 
Speel- en IJsboerderij de Drentse Koe. Een 

ideale buiten- én binnenlocatie, geschikt 
voor mooi en minder mooi weer! 
Rondom de speelschuur ligt een fantastisch 
buitenterrein. Naast vele traptrekkers, skel-
ters en coole airtrampoline, is er natuurlijk 
ook een dierenweide. Ook in de grote speel-
schuur is het boerengevoel aanwezig! Uniek 
zijn de Glow-in-the-Dark kelder en fantasti-
sche speelmanege. Maar ook de bouwzolder 
trekt veel kinderen aan! 
In de voormalige koeienstal tref je een inter-
actieve waterspeelplein én een klimplaats 
boven de koeien! 
Én; van midden juli tot eind oktober is het 
interactieve maïsdoolhof geopend. Uniek in 
Nederland! 
Natuurlijk eindigt de dag met een lekker 
huisgemaakt ijsje van de boerin. 
Het hele jaar geopend.  
 

www.drentsekoe.nl 

 

“Natuurlijk genieten” op  

Vakantiepark Het Bosmeer 

 
Gelegen aan de rand van vlechtdorp Noord-
wolde. Het Bosmeer is de ideale uitvalsbasis 
voor wandelingen of fietstochten in de drie 
Nationale Parken in de omgeving, het 
Drents-Friese Wold, Het Dwingelderveld en 
De Weerribben zijn echte aanraders. Wilt u 
er lekker tussenuit om te genieten van alle 
natuurschoon in deze prachtige bos- en/of 

waterrijke omgeving, dan is Het Bosmeer 
het juiste adres. Met 72 vrijstaande stenen 
bungalows op ruime kavels omgeven door 
groenstroken, is uw privacy is op het park 
gewaarborgd. De woningen zijn comfortabel 
ingericht en geschikt voor vier tot zes perso-
nen. U heeft keus uit 5 verschillende type 
woningen. 
Gratis zwemmen, gratis wifi, fietsverhuur, 
kinderboerderij, tafeltennistafel, skelterver-
huur, jeu de boulesbaan, wasserette, groeps-
ruimte en animatie in de zomervakantie. 
Rondom de jaarwisseling is het park vuur-
werkvrij.  
 

wwwbosmeer.nl 

Glasatelier Benedictus; glas lijkt 

kwetsbaar, maar is zo sterk! Zijn 

wij mensen dat ook niet? 

 
Beeldend kunstenaar Edith Benedictus laat 
zich in haar glasatelier inspireren door ver-
wondering, door interactie en door haar lief-
de voor het leven, maar ook door de vergan-
kelijkheid daarvan. Daarnaast is zij vanuit 
haar geloof in onbegrensde mogelijkheden 
altijd op zoek naar grenzen, of eigenlijk naar 
grenzeloosheid. Ze wil zich zoveel mogelijk 
aspecten van het leven eigen maken en drukt 
haar verbondenheid hiermee uit in glas. Ook 
haar overtuiging dat mensen veel kleurrijker 
zijn dan ze denken verbeeldt zij in haar 
werk.  Bij haar werk gaat het om contact 
maken: met de ander, met de wereld om 
haar heen, met zichzelf. Dat contact zorgt 
voor ontwikkeling, groei, beweging. Haar 
kleurrijke werk is te bewonderen in de bui-
tengalerie en de binnengalerie bij het glasa-
telier. Ook geeft zij op deze locatie glascur-
sussen. 
 

www.glasatelierbenedictus.nl 

Wat biedt het Drents-Friese Wold
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OlmenEs 

 
OlmenEs is een centraal in Noord Neder-
land gelegen gemeenschap voor volwassenen 
met een verstandelijke beperking, waar met 
als basis Antroposofie, zorg, begeleiding en 
ondersteuning wordt geboden bij het samen 
wonen, samen werken en samen leven. Hier-
bij staat de persoonlijkheid van de bewoner 
voorop, niet de beperking. 
Op het bosrijke terrein bevinden zich woon-
huizen, werkgebouwen, een boerderij, wei-
degrond, akkers en kassen en diverse 
gemeenschappelijke voorzieningen. Daar-
naast beschikt OlmenEs over twee woningen 
in het dorp voor bewoners die een redelijke 
mate van zelfstandigheid aankunnen.  
Er zijn veertien werkplaatsen met uiteenlo-
pende vakgebieden, zoals bakkerij, weverij, 
pottenbakkerij, de boerderij met de melkver-
werking en metaalwerkplaats. In de winkel 
worden producten als aardewerk, ansicht-
kaarten, brood en banket verkocht, gemaakt 
in een van de vele werkplaatsen. In de thee-
schenkerij kan u terecht voor een lekker 
kopje thee of koffie met huisgemaakt gebak, 
of met een goed belegde sandwich. 
 

www.olmenes.nl 

 
De Blauwe Haan, een eigenwijze 

gezinscamping  

 
Ben je op zoek naar een natuurvakantie zon-
der poespas? Of juist meer naar gezelligheid 
en een mooi chalet met luxe en comfort? 
Ruime kampeerplaatsen met of zonder privé 
sanitair, camperplaatsen, chalets, trekkers-
hutten, kampeer- en vakantiebungalows en 
Drenthe tenten; kampeerterrein De Blauwe 
Haan heeft voor ieder wat wils! De camping 
is met haar uitgebreide speelfaciliteiten, 
zwembad en recreatieteam tijdens vakanties 
bij uitstek geschikt voor gezinnen met jonge 
kinderen. Voor alleenstaande ouders is er in 
de mei- en zomervakantie een speciaal veld, 
waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Verse 
broodjes haal je ‘s ochtends, alsof je in 
Frankrijk bent, bij de croissanterie, en in de 
“huiskamer” kan je terecht voor een spelletje 
of een boek, maar ook voor een drankje of 
een (h)eerlijke eenvoudige hap. 
 

www.blauwehaan.nl 

 

Drentse gemoedelijkheid bij  

De Wapser Herberg 

 
Vier uw feest in ons hotel in Wapse, met 
onder anderen een uitgebreid buffet. Uw 
gasten blijven langer als ze niet terug hoe-
ven te rijden en met vijftien kamers is er 
genoeg ruimte beschikbaar. Glaasje op, niet 
meer rijden, dat is wel zo veilig. De kamers 
beschikken over diverse faciliteiten, waaron-
der tv en gratis wifi. Met een prachtig aan-
gelegde hoteltuin en een groot verwarmd 
buitenterras met de grootste parasol van het 
noorden zijn er genoeg plekjes om in alle 
rust te genieten van de prachtige, nostalgi-
sche omgeving en de rust.  
Maar De Wapser Herberg is meer dan een 
hotel, ook een etentje in het restaurant is de 
moeite meer dan waard. Ook is de Herberg 
een fijn rust- of vertrekpunt voor een fiets- 
of wandeltocht, met eventueel een hapje 
en/of drankje na. 
 

www.wapserherberg.nl 

Pluktuinen Zeldenrust in Wapse 

 
Bloemen en blauwe bessen pluktuin in een 
prachtige omgeving. Dat is pas genieten van 
de natuur. 
Biologische bloemen knippen in de weelde-
rige tuin en blauwe bessen plukken tussen 
manshoge struiken, is wat een natuurmens 
graag wil. 
Er zijn ook rode-, zwarte, en kruisbessen te 
plukken. 
Terras en een natuurlijke wandeltuin maken 
uw uitje compleet. 
 

www.blauwebessenkwekerij.nl 

 
Vegetarisch en biologisch genie-

ten bij Herberg Het Volle Leven 

in Appelscha 

 
Deze knusse herberg ontleent haar naam aan 
het gedicht 'Het Volle Leven' van Judith 
Herzberg. Dit gedicht weerspiegelt in veel 
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opzichten de kern van de herberg: intimiteit, 
vol van het leven en van de momenten en 
kansen die het leven te bieden heeft. In de 
herberg staat gastvrijheid centraal: een warm 
welkom voor eenieder die hier binnen 
treedt. De kleinschalige opzet maakt dat dit 
in de praktijk ook echt waargemaakt kan 
worden.  
In de vegetarische en biologische keuken 
van de herberg draait alles om groentes, die 
in talloze creatieve variaties op uw bord 
worden gebracht. Alle groentes zijn biolo-
gisch en komen zo mogelijk uit eigen tuin.  
's Ochtends geoogst en 's avonds op het 
bord, alles met respect en liefde voor de 
natuur. 
Voor mensen die willen overnachten zijn er 
kamers met of zonder eigen sanitair. De 
kamers zijn eenvoudig, maar sfeervol en 
gerieflijk ingericht. Ook zijn er twee suites 
met een slaap- en zitgedeelte, eigen sanitair 
en een deur naar de tuin. 
Herberg Het Volle Leven leent zich uitste-
kend als uitvalbasis voor wandel- fiets- en 
ruitertochten. Vanaf het erf wandelt, fietst, 
of rijdt u zo de natuur in. 
 

www.hetvolleleven.com 

Kamperen op de rand van het 

Dwingelderveld 

 
Op familiecamping “Torentjeshoek” in het 
Drentse dorpje Dwingeloo kan je kamperen, 
een chalet huren, maar ook een bijzonder 
verblijf in bijvoorbeeld een legertruck of een 
enorme boomhut behoort tot de mogelijk-
heden. Je vervelen is op deze camping bijna 
niet mogelijk, je kan er onder andere spelen 
in de speeltuin of de recreatieschuur, mee-
doen met de activiteiten van het animatie-
team en pal naast de camping vind je bosbad 
“de Paasbergen”. Bovendien is in de nabije 
omgeving van de camping van alles te doen 
en te zien.  
 

www.torentjeshoek.nl 

 
Huntershof 

 
Aan de rand van Diever op de grens van het 
Drents-Friese Wold ligt de Huntershof. 
Door zijn sfeervolle inrichting vooral 
geschikt voor families en informele bedrijfs-
bijeenkomsten. De accommodatie heeft 
15/20 slaapkamers geschikt voor max 12 en 

42 personen. Elke slaapkamer heeft eigen 
Douche en toilet en eenpersoons bedden. 
Beneden is een ruime eetkamer met profes-
sionele keuken, en een sfeervolle zitkamer 
met haard en bar waar u en uw gasten zich 
snel thuis zullen voelen. Het naastgelegen 
koetshuis is geschikt voor 12 personen en is 
ook apart te huur, In de tuin met omsloten 
terras bevindt zich een hottub en sauna. 
Honden zijn na overleg welkom. 
 

www.huntershof.nl 

 
Weer of geen weer; Landhotel 

Diever is altijd open!  

 
In het Landhotel aan de rand van het Drents 
Friese Wold, staan gastvrijheid en (h)eerlijke 
producten hoog in het vaandel. Door klein-
schaligheid en een persoonlijke benadering 
proberen ze het verschil te maken. De loca-
tie op zich is al een verrassing! 
Landhotel Diever grenst direct aan het bos. 
Rust en ruimte volop. Het oorspronkelijke 
Ruterhuus (Armenhuis) is verbouwd tot een 
rustiek en stijlvol 3-sterren hotel in diverse 
bouwstijlen. Alle kamers bevinden zich op 
de begane grond. Vanuit de serre heeft u een 
prachtig uitzicht. Tip; kies voor het huisge-
maakte appelpotje!  
Het hotel ligt mooi centraal tussen Nationa-
le Parken, musea, de Koloniën van Welda-
digheid, Orvelte en meer! 
O en de hond mag mee! Blijft u overnach-
ten? Dan wordt er voor het verblijf van de 
hond een toeslag gerekend. 
 

www.landhoteldiever.nl 
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Landgoed de Alberthoeve 

 
Alberthoeve is een prachtige natuurcamping 
voor zowel mens als dier. Vakantie vieren in 
het Nationaal park Drents-Friese Wold, met 
wandel-, fiets-, ruiter-, en men routes direct 
grenzend aan het landgoed. Een fijne plek 
om tot rust te komen, want familie Zwiers 
zorgt ervoor dat het voormalig boerenbedrijf 
rust uitstraalt. Met 2 groepsaccommodaties 
voor max 28 personen, 8 bungalows voor 
max 4 personen, een camping met ruime 
plaatsen, buitenmanege en 40 ruime boxen 
als pensionstal met ook voldoende weide 
biedt Alberthoeve tal van mogelijkheden om 
tot rust te komen in deze prachtige omge-
ving. 
 

www.alberthoeve.nl 

 
Vlechtmuseum; ambacht en 

design spannend vervlochten 

 
Het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwol-
de vertelt een boeiend verhaal over de 
geschiedenis van mensen die een bestaan 
opbouwden door gebruik te maken van de 
natuurlijke grondstoffen die de omgeving 
hen bood. 
Bijna het hele dorp leefde een groot deel van 
de vorige eeuw van het maken van honderd-
duizenden rotanstoelen per jaar. Het 
bezorgde Noordwolde de naam: Vlechtdorp 
van Nederland. Er was in het dorp zelfs een 
Rietvlechtschool waar men het vak van 
vlechter leerde. In dat Rijksmonument vindt 
u nu het Nationaal Vlechtmuseum. 
Het museum toont niet alleen veel gevloch-
ten gebruiksvoorwerpen, maar ook prachtige 
meesterstukken. De authentieke sfeer van 
het gebouw en de vele beeld- en geluidsfrag-
menten brengen de bezoeker terug in de 

tijd. De nieuwe audiotour maakt de beleving 
helemaal compleet. 
Jong en oud kunnen zelf aan de slag in het 
museum om bijvoorbeeld een mattenklop-
pertje te vlechten. Voor kinderen is er een 
leuke speurtocht met spannende kijkkasten. 
 

www.vlechtmuseum.nl 

Waan je in het Verre Oosten bij 

dierenpark Taman Indonesia! 

 
Wel eens gehoord van katten die de duurste 
koffiebonen uitpoepen? Of Binturongs die 
30 meter hoog in de boom wonen? Deze en 
andere dieren uit Indonesië vind je in dit 
park.  
Zo kom je oog in oog met diverse tropische 
vogels in de open volières of kun je genieten 
van Vissende Katten, Wallabies, Muntjaks, 
en Otters langs de eilanden van Indonesië.  
Daarnaast kun je genieten van Indische hap-

jes, een kijkje nemen in een traditionele 
paalwoning, of je verkleden als Javaanse 
prinses! 
Nieuw dit jaar is de tropische kruidentuin. 
Hier vind je allerlei kruiden om mee te 
koken, zoals gember, laos en sereh, maar 
ook fruitbomen, zoals pisang en papaya. En 
kijk goed om je heen in de tuin, want mis-
schien kom je onderweg ook nog wel een 
Indonesische batikspin tegen of een jagende 
blauwtongskink!  
Kijk ook eens in de nieuwe vogelhut, waar je 
op veilige afstand de vogels kan spotten. 
Neem dus je vogel verrekijker mee, doe de 
vogelspotkaart en wees een echte vogelspot-
ter! 
 

www.taman-indonesia.nl 

 
Rondje voeten  

Internationaal Klompenmuseum – 

verleden – heden - toekomst 

 
Het Internationaal Klompenmuseum in 
Eelde bezit houten schoeisel, klompen, 
schoeisel met houten zool en slippers uit 45 
landen van over de hele wereld. Dit jaar 
exposeren ze prachtige ontwerpen van zeven 
studenten van een Israëlische Kunstacade-
mie, aangevuld met uniek gesneden houten 
schoeisel uit eigen collecties. Vanzelfspre-
kend zijn er fraaie exemplaren houten 
schoeisel uit de Franse collectie, die het 
Klompenmuseum in 2009 heeft aangekocht, 
te zien.  
Afgelopen jaar zijn er kabkabs geschonken, 
modellen die terugvoeren naar de badhuizen 
in het Ottomaanse rijk. Als er iets duidelijk 
wordt in dit Klompenmuseum, is het dat 
houten schoeisel van alle tijden en van over 
de hele wereld is. Cultureel Erfgoed uit 
Nederland én van over de hele wereld kunt 
u bewonderen in een rondje door het muse-
um. De wereld ligt aan je voeten. 
Nooit geweten dat er in zoveel landen klom-
pen gedragen werden, hoort men vaak in het 
Museum. 
 

www.klompenmuseum.nl 
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Alderik Vos Makelaardij 

 
Alderik Vos Makelaardij in Diever is een full 
service NVM makelaarskantoor in de prach-
tige regio Zuidwest Drenthe. Met een 
enthousiast en ondernemend team van goed 
geschoolde professionals, is dit kantoor thuis 
in alle facetten van de woningmakelaardij. 
Particuliere klanten worden vol overgave 
geassisteerd en/of geadviseerd bij de aan- of 
verkoop van een woning, woonboerderij, 
nieuwbouwwoning of recreatiewoning. Ook 
voor een woning in het buitengebied ben je 
bij dit kantoor aan het juiste adres. Aange-
sloten bij het NVM samenwerkingsverband 
Buitenstate, vind je hier het grootste aanbod 
en dus ook de ruimste keuze woonboerderij-
en, boerderijen, zorgboerderijen, landgoede-
ren, villa’s, of andere vrijstaande woningen. 
 

www.alderikvos.nl 

 
“Kunstruimte Smilde” en  

beeldentuin 

 
Fietsend of wandelend door het Drents-
Friese Wold is altijd verrassend, zo kan ook 
een bezoek aan “Kunstruimte Smilde “erva-
ren worden.Gastvrij zal u ontvangen worden 
door Henk Rusman en Dinie van der Plaats 
die u graag rondleiden in de kunstruimte en 
de beeldentuin en u vertellen over hun pas-
sie in de kunst.  
Henk Rusman zijn abstracte beelden zijn 
vaak opgebouwd uit basisvormen zoals vier-
kant en cirkel en zijn een uitdaging om te 
beleven. Vanuit elk standpunt laat hij de kij-
ker kennismaken met wetmatigheden, deling 
en ritmes die op een verrassende wijze 

vormgegeven worden.  
Zijn werken zijn bekend van diverse natio-
nale en internationale tentoonstellingen en 
gerealiseerde monumentale opdrachten in de 
openbare ruimte. 
Dinie van der Plaats laat zich voor haar art-
quilts / wandkleden graag inspireren door 
kleurrijke stoffen en garens. Met haar ruimte 
assortiment aan stoffen schildert zij als het 
ware haar landschappen en abstracte ver-
beeldingen. 
Samen presenteren zij hun werk in “Kunst-
ruimte Smilde” en beeldentuin aan de 
Polakkenweg in Smilde. 
 
 

www.henkrusman.nl  

www.artquilt.nl 

 
Camping Hoeve aan den Weg 

 
Camping Hoeve aan den Weg, gelegen in 
het hart van het Nationaal Park “Drents-
Friese Wold”, bestaat al meer dan 50 jaar en 
is bij veel mensen een begrip. Met ruime, 
groene kampeerplaatsen, knusse accommo-
daties en plaatsen voor chalets is er voor elk 
wat wils.  
Op de camping is voor jong en oud van alles 
te doen. Denk bijvoorbeeld aan een potje jeu 
de boules op de jeu de boules baan, springen 
op de air trampoline, een bezoekje aan de 
eetboerderij, klauteren en klimmen in de 
speeltoestellen of lekker zwemmen in het 
mooie zwembad. In het hoogseizoen organi-
seert een professioneel recreatieteam activi-
teiten voor de hele familie.  
Bij de vernieuwde eetboerderij en snackbar 
met zonnig terras en grote speeltuin, kunt u 

terecht voor bakje koffie met ruime keuze 
aan gebak, een heerlijke (afhaal)maaltijd en 
een gezellige borrel. 
 

www.hoeveaandenweg.nl 

 
De Vier Eiken 

 
De Natuurlodges en familielodge ‘Wellness’ 
van De Vier Eiken grenzen aan natuurge-
bied Holtingerveld en aan Oosterzand en 
liggen op fietsafstand van het Nationaal 
Park Drents-Friese Wold. Een heerlijke plek 
voor een weekendje weg of een vakantie in 
het groen. De luxe vrijstaande vakantie lod-
ges zijn gebouwd met duurzame bouwmate-
rialen, comfortabel verwarmd door aard-
warmte en een sfeervolle speksteenkachel, 
hebben aan alle kanten uitzicht en bieden 
plaats aan maximaal 8 personen (familielod-
ge) Ook als je er met z’n tweetjes even tus-
senuit wil zijn de lodges ideaal; een privé 
sauna en een hout gestookte hottub wachten 
op je op het terras. Samen leuke dingen 
doen, de omgeving verkennen, lange wande-
lingen maken, ontspannen schaapjes tellen; 
inspirerend en ontspannend, opgeladen weer 
naar huis!  
De Vier Eiken heeft ook een groepsaccom-
modatie voor maximaal 27 personen, gere-
aliseerd in een voormalige boerderij en 
onlangs volledig gemoderniseerd met oog 
voor het verleden. 
 

www.deviereiken.nl 
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D’ Elf Ieken 

 
Het maisdoolhof in Elsloo is niet alleen leuk 
voor de kinderen, voor het hele gezin is het 
een uitdaging om in de wirwar van paden 
door de metershoge maisplanten alle 
opdrachten te vinden. De opdrachten staan 
verspreid door het hele doolhof en het is 
dan ook een flinke uitdaging om alle 10 de 
opdrachten te vinden en om alle vragen 
goed te beantwoorden. Na afloop kunnen de 
volwassenen lekker plaats nemen op het 
mooie terras voor een drankje, terwijl de 
kinderen zich vermaken in de buitenspeel-
tuin, of in de een paar jaar terug geopende 
binnenspeeltuin, die maakt dat u hier ook 
met minder mooi weer prima terecht kan. 
Met als afsluiter nog een heerlijk boerderij 
ijsje komt eigenlijk iedereen blij bij d’Elf 
Ieken vandaan. 
Het maisdoolhof is geopend van half juli tot 
half oktober. Overige openingsdagen en tij-
den vindt u op de website. 
 

www.elf-ieken.nl 

 
Landgoed ’t Wildryck 

 
Op Landgoed 't Wildryck proeft u de sfeer 
van rust, ruimte en gemoedelijkheid. Ontdek 

de natuur, geniet van haar bewoners, maak 
plezier met de dieren op de kinderboerderij, 
speel een potje in de pannakooi, geniet van 
het lekkere eten bij Gasterij ’t Wildryck, of 
neem een verfrissende duik in het zwembad! 
Heerlijk vertoeven in één van de sfeervolle 
landhuizen of chalets op het park, of toch 
liever kamperen? Het kan allemaal, zelfs met 
verwarmd privé sanitair en dat het hele jaar 
door! Voor een simpele overnachting wan-
neer u op doorreis bent kunt u gebruik 
maken van een trekkershut. Zo is er voor elk 
wat wils. Door de ideale ligging kunt u vanaf 
het park direct genieten van een heerlijke 
wandeling, of de omgeving per fiets ontdek-
ken. In de omgeving van het landgoed zijn 
vele musea, dierenparken, speelparken en 
andere attracties te vinden. 
 

www.landgoedwildryck.nl 

 
Waarom naar camping  

Zonnekamp? 

 
Camping Zonnekamp biedt u alle mogelijk-
heden voor een stralende vakantie in het 
mooiste natuur- en stiltegebied van Drenthe. 
Want of u nu houdt van een doe-vakantie of 
van een relax-vakantie… camping Zonne-
kamp en omgeving bieden u alle mogelijkhe-

den voor een vakantie zoals ú die wilt. 
Een unieke plek in het Drents-Friese Wold, 
waar u weldadig kunt genieten van de 
natuur! Prima uitvalshoek voor wandelaars 
en fietsliefhebbers. Proef de sfeer, geniet van 
de stilte en voel de gastvrijheid. De hongeri-
ge of dorstige gast kan terecht in ’t Boskefé 
Kobus, “veur een happien en een draan-
kien”. 
 

www.campingzonnekamp.nl 

 
‘De Blauwe Lantaarn’ 

 
Gezinscamping middenin de natuur 
Heerlijk vakantie vieren met uw tent of 
caravan, een comfortabel chalet huren voor 
het hele gezin of toch liever de gezellige 
blokhut? Het kan allemaal op deze kind-
vriendelijke camping. 
Kinderen kunnen zich geweldig vermaken in 
het verwarmde buitenzwembad, in het pie-
renbadje en op de grote glijbaan. Ook is er 
een kleurrijke binnenspeeltuin, speelplezier 
voor groot en klein!  
Bij het zwembad, aan de voorzijde van de 
camping is een leuke speeltuin en op de 
camping zelf kunnen de kinderen zich ver-
maken in 1 van de andere 3 speeltuintjes. In 
het hoogseizoen is er een recreatieteam aan-
wezig die allerlei leuke activiteiten organi-
seert. 
Vanaf de camping, grenzend direct aan het 
nationaal park, zijn talloze mogelijkheden 
om de prachtige Drents-Friese natuur te 
ontdekken. Op de fiets, wandelend of op het 
paard, rondom de camping vindt u de mooi-
ste routes door het bos, over de heide, langs 
vennetjes of over de zandverstuiving.   
Ontdek wat Drentse gastvrijheid inhoudt en 
boek uw volgende vakantie via de website. 
 

www.deblauwelantaarn.nl 
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Verkeers- en Attractiepark Dui-

nen Zathe 

 
Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe 
staat voor een dag vol plezier. Het is een 
stoer en overzichtelijk park voor een com-
pleet en betaalbaar dagje uit met het gezin. 
Het populaire verkeerspark is onderdeel van 
Duinen Zathe. Hier kun je zelfs je eigen rij-
bewijs halen.  
Het park te Appelscha is begonnen als kof-
fie- en theeschenkerij, waarbij de eigenaar 
zelf houten speeltoestellen plaatste. Geleide-
lijk aan werd alles groter en moderner.  
Vandaag de dag is Duinen Zathe een super-
leuk en overzichtelijk park geworden. Door 
de komst van het verkeerspark hebben ze 
een leuke variatie weten te maken, wat uniek 
is in Nederland! Vermaak je in de vele 
attracties die het park rijk is en geniet onbe-
perkt van eten en drinken, want het park 
werkt met een all-inclusive concept. Dat 
klinkt als een perfect onbezorgd dagje uit 
toch? Kijk voor openingstijden en verdere 
informatie op de website. 
 

www.duinenzathe.nl 

 
Park Drentheland 

 
Met eigen paard of uw hond op vakantie en 
eindeloos genieten van actieve natuurbele-
ving? Vanaf Park Drentheland wandelt, fietst 
of rijdt u direct de natuur in. Het park is 
namelijk direct gelegen aan het Drents Frie-
se Wold met eindeloze fietsroutes, MTB 

trail, wandelpaden en maar liefst 175km rui-
terroute. Ook is er een prachtig losloopge-
bied en spartelvijver voor hond en paard op 
steenworp afstand van het park.  
  
Het park kent diverse overnachtingsmoge-
lijkheden, zoals de compleet ingerichte, 
moderne en schone woningen voor 4- of 6 
personen. Door de grote raampartijen voelt 
het ook binnen alsof u midden in de natuur 
zit.  
Of kamperen op een van de kampeervelden 
met keuze uit een basis- of comfortplaats of 
een plaats met privé sanitair. Voor avontu-
riers hebben wij trekkershutten voorzien van 
een klein kookstel en koelkast.  
  
Op het Park vindt u vele faciliteiten zoals 
een buitenzwembad, midgetgolfbaan, tennis-
banen, jeu de boules, luxe paardenfaciliteiten 
en manege en diverse speelvelden. 
 

www.parkdrentheland.nl 

 
Vind uw rust op camping  

Rotandorp 

 
Camping Rotandorp is een kleinschalige 
camping in het bosrijke deel van Drenthe en 
Friesland. In het voorseizoen bent u hier 
helemaal op uw plek als u op zoek bent naar 
rust. Overdag wandelen, fietsen en het 
Drents-Friese Wold verkennen en in de 
avond ervaart u de rust bij de caravan of 
tent. Ook als gezin met jonge kinderen 
beleeft u heen heerlijke en rustige vakantie 

op deze kindvriendelijke camping. ’s Och-
tends warme broodjes en een krantje uit de 
kantine, lekker niets doen, spelen en mee-
doen aan allerlei activiteiten of zwemmen in 
de omgeving. Camping Rotandorp heeft 
voor iedereen wel iets in huis. 
 

www.campingrotandorp.nl 

 
Te Hooi en Te Gras 

 
Ontspannen vakantie vieren op misschien 
wel het kleinste vakantiepark van Nederland, 
gelegen aan de rand van het prachtige 
Drents-Friese Wold. Er staan vijf plaggen-
hutten, vijf Koloniehuisjes en een Woud-
huisje op het park, elk geschikt voor 4 per-
sonen en onder de kapschuur en rond de 
vuurplaats is plek voor ontmoeting en gezel-
ligheid.  
Buiten de prachtige idyllische tuin van het 
vakantiepark is het heerlijk tot rust komen 
in de nabije omgeving. Men kan hier ontel-
bare routes fietsen of wandelen door het 
Drents-Friese Wold, het Fochteloërveen of 
de Weerribben en omliggende plaatsen zijn 
het bezoeken meer dan waard. De omgeving 
biedt verder mogelijkheden om te zwemmen 
of te kanoën, een klimpark, een outdoorcen-
trum, diverse musea en gelegenheid tot 
saunabezoek. Te Hooi en Te Gras is daar-
mee een fijne plek met rust voor iedereen en 
avontuur voor wie dat wil.  
 

www.tehooientegras.nl 
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Maak een mooie foto van 
het prachtige Drents-Friese Wold!!
Bezoekers van het Drents-Friese Wold zijn over het algemeen onder de 

indruk van de natuur en willen dat ook fotograferen en vastleggen om er 

thuis nog van na te genieten. Al een aantal jaren wordt er een fotowed-

strijd georganiseerd. Met de mooiste foto, welke door een vakkundige jury 

wordt bepaald, is een leuke prijs te winnen. Doe mee en wellicht staat er 

volgend jaar een foto die u heeft gemaakt in deze gids.  

 

De spelregels: 

Geniet van het Drents-Friese Wold en fotografeer van alles en nog wat. 

Misschien maakt u dan wel een foto waarvan u zegt: ‘Die is goed gelukt, 

mooi genoeg om ook anderen van te laten genieten’. Zend die foto (het 

mogen er meer zijn) aan: fotowedstrijd@drents-friesewold.nl , o.v.v. uw 

naam en voorletters, geboortedatum, telefoonnummer en adresgege-

vens. Geef aan waar en wanneer de inzending gemaakt is. Of ga naar de 

website www.drents-friesewold.nl om uw foto’s te uploaden. Sluiting 

inzending: 31 oktober 2023. 

 

Kwaliteit: 

Digitale foto’s altijd in de hoogste resolutie van uw toestel aanleveren. 

Alle inzenders krijgen na 15 december bericht. Ingezonden foto’s worden 

automatisch eigendom van de vereniging Recreatieondernemers in en 

rond het Drents-Friese Wold. 

 

De winnende foto van 2022 staat op pagina 5 en is van: Ad Spruijt. Een 

aantal andere ingezonden foto’s staan in deze gids.

Camping Diever 

 
Camping Diever is een rustige camping in 
Drenthe, grenzend aan het Nationaal Park 
Drents-Friese Wold. Dé plek om te genieten 
van vakantie, je kampeert midden in de 
Drentse bossen. 
De kampeerplaatsen zijn zeer ruim van 
opzet en bieden veel privacy. Wil je genieten 
van extra comfort, reserveer dan een com-
fortplaats met privé sanitair.  
Het voorseizoen is puur genieten, je wordt 
wakker van het gefluit van de vogels, over de 
camping huppelen konijntjes rond en sprin-
gen eekhoorntjes van tak naar tak. Op de 
receptie kan je vers afgebakken broodjes en 
een krantje halen, zo begint de dag al goed! 
Het aangrenzende Nationaal Park Drents-
Friese Wold staat garant voor uren wandel- 
en fietsplezier. Ontdek de schoonheid van de 
Drentse heide, bossen en gezellige pittores-
ke dorpen. 
Wil je graag met de (klein)kinderen genieten 
van vakantie, dan is het goed om te weten 
dat er vele speelfaciliteiten zijn op de cam-
ping. Ze kunnen zich uren vermaken op het 
Avontureneiland, in de waterspeeltuin, of 
boomhutten bouwen in het bos. Vervelen is 
bijna onmogelijk! 
In de zomervakantie organiseert het anima-
tieteam diverse activiteiten in het teken van 
natuureducatie en plezier. De liefde voor de 
natuur wordt hier op een leuke en speelse 
manier gedeeld met de kinderen.  
 

www.campingdiever.nl 

Wandelvierdaagse 

 
Elk jaar wordt in het laatste weekend van 
mei de Drents-Friese Wold Wandelvier-
daagse vanuit Diever georganiseerd. De 
wandelafstanden zijn 12, 20, 30 en 40 kilo-
meter. Elke dag loopt men vanuit Diever in 
een andere richting. Ook worden elk jaar 
weer nieuwe routes uitgezet. De routes 
brengen de wandelaars onder meer door 
twee Nationale Parken, het Drents-Friese 
Wold en het Dwingelderveld. 
Het motto van de organisatie is: rust, ruimte 
en natuur. Ook de gemoedelijkheid ken-
merkt deze wandelvierdaagse. De wandelaars 
moeten niets, maar mogen wandelen naar 
hun keuze. Zo hoeft men niet elke dag te 
wandelen (keuze 1, 2, 3 of 4 dagen) en kan 

men naar behoefte per dag van afstand ver-
anderen. Ongeveer om de 7 km is een rust-
plaats. 
De start is op de Groepsaccommodatie “Het 
Kasteel” in Diever. De accommodatie is 
gelegen aan de rand van het bos en op loop-
afstand van het dorp. Men kan in de groeps-
accommodatie overnachten (max 48 perso-
nen; kosten € 22,50 pp. inclusief ontbijt, 
lunchpakket en toeristenbelasting). Ook is 
het mogelijk met caravan, tent of camper op 
het terrein van de accommodatie te staan. 
www.hetkasteeldiever.nl  
Inschrijving voor de wandelvierdaagse kan 
via de website. 
 

www.dieversportief.nl

foto: Klaas de Groot



AANSCHOUW DE ZEE IN MIRAMAR ZEEMUSEUM Ontdek het levenswerk van de excentrieke 

mejuffrouw Warners. Tijdens haar vele wereldreizen verzamelde ze diverse (zee)schatten. Sta oog in oog met een immens 

walvisskelet in de nieuwe wisselexpositie over de walvis.                                  www.miramar-zeemuseum.nl

BELEEF DE OERTIJD IN HET OERMUSEUM Oog in oog met een imposante mammoet. Maak een 

ontdekkingsreis door verschillende tijdperken, vanaf de laatste ijstijd en de neanderthalers tot in de brons- en ijzertijd. 

Diorama’s, filmpjes en interactieve spelelementen zorgen voor extra beleving voor jong en oud.            www.oermuseum.nl

MUSEUM VALSE KUNST: KUNST MET EEN GLIMLACH Bedonderd worden bij je kunstaankoop. 

Het zal je maar overkomen. Wat is echt en wat is vals? Verwonder je over het verhaal erachter. Het museum heeft ook een 

internationale collectie glaskunst, werken van Drentse kunstenaars en meerdere exposities.     www.museumvalsekunst.nl

VERWONDERING. MISLEIDING. HISTORIE. 

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

ACHTER IEDERE SCHAT SCHUILT 

EEN BIJZONDER VERHAAL

Moderne camping met veel faciliteiten voor een  

actieve en ontspannen kampeervakantie aan het  

nationaal park Drents Friese wold. Directe  

aansluiting op MTB, fiets- wandel en ruiterpaden.

Verrassende  

verhuuraccommodaties

T 0592-459356 E info@reeenwissel.nl 

W www.reeenwissel.nl

Nabij Koloniën van Weldadigheid 

Aan rand Drents Friese Wold 

Boerderij met moderne ecoaanbouw 

Ideale pitstop langs fiets en wandelroutes 

 

Landelijk uitzicht vanuit de serre  

Goede ambachtelijke keuken 

Alle dagen van het jaar geopend

www.LandhotelDiever.nl 

Groningerweg 6, 7981 LA  Diever  Tel. 0521  59 41 14  

Even voorbij het Hunebed     Alle dagen open
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Miramar Zeemuseum - 

koffers vol bijzondere  

schatten 

 

Mej. Warners (1899–1986), de ‘blau-
we dame’ met een grote fascinatie 
voor de zee, vertrok iedere reis met 
twee lege hutkoffers naar prachtige 
bestemmingen. Eenmaal terug op 
Nederlandse bodem puilden deze 
koffers uit met bijzondere schatten, 
van schelpen en zeesterren tot schild-
padden en een gigantische doopvont-
schelp. 
De zeebiologische en cultuurhistori-
sche objecten die ze verzamelde tij-
dens haar vele reizen in meer dan 80 
landen, zijn te bewonderen in haar 
Wunderkammer. In de nagebouwde 
werkkamer tref je haar hutkoffer, 
typemachine, tropenhelm en andere 
persoonlijke bezittingen aan ... alsof 
ze net is teruggekeerd van een van 
haar reizen. 
Het grootste zoogdier op aarde, de 
walvis, komt het voorjaar van 2023 
naar Miramar. De Walvisroute in de 
museumtuin was al een voorproefje 
van deze nieuwe expositie. Leer in de 
tentoonstelling alles over de walvis: 
van hoe het ooit begon met de oer-
walvissen tot aan de (Nederlandse) 
walvisvaart. En met als hoogtepunt 
het skelet van een dwergvinvis! 
Miramar organiseert lezingen, works-
hops en knutselmiddagen voor kinde-
ren.  
 

www.miramar-zeemuseum.nl  

 

Museum Valse kunst – wat 

is echt en wat is vals? 

 
Bedonderd worden bij je kunstaan-
koop. Het zal je maar overkomen. 
Het overkwam Henk en Erna Plenter 
-oprichters van Museum Valse Kunst- 
meerdere malen. Het werk van 
beroemde kunstenaars als Appel, 
Picasso, Dalí en Matisse wordt vaker 
vervalst dan je denkt. Wat beweegt 
meestervervalsers als Han van Mee-
geren of Geert Jan Jansen om schil-
derijen te vervalsen? Dat hoor je in 
dit museum waar veel van deze ver-
valsingen hangen. 
Het museum heeft ook een interna-
tionale collectie glaskunst en een 
bibliotheek met schilderijen van 
Drentse kunstenaars. In de museum-
winkel zijn diverse glasobjecten, sie-
raden en kunstboeken te koop. 
In het kinderatelier liggen kleurpla-
ten en kunnen kinderen (4-12 jaar) 
hun eigen kunstwerk maken. Gratis 
materialen zijn aanwezig en het 
kunstwerk mag mee naar huis. Of 
maak een speurtocht door het muse-
um. Bij de kassa liggen nog heel 
leuke kleur- en doe-boekjes ‘Vals 
ABC’ klaar. 
 

www.museumvalsekunst.nl  

Oermuseum – ontdekkings-

reis door diverse tijdperken 

 
Bij binnenkomst in het karakteristie-
ke Schultehuis in Diever sta je direct 
oog in oog met een imposante mam-
moet en haar jong. Een knipoog naar 
het verre verleden toen de mammoet 
hier in de omgeving leefde, blijkt uit 
gevonden botresten. Eenmaal binnen 
maak je een ontdekkingsreis door de 
verschillende tijdperken, vanaf de 
laatste ijstijd en de neanderthalers tot 
aan de brons- en ijzertijd. 
Veel van de archeologische vondsten 
komen uit de directe omgeving en 
laten zien hoe de mensen woonden, 
leefden en werkten in onze OERpro-
vincie. Diorama’s, filmpjes en interac-
tieve spelelementen zorgen voor een 
ware beleving voor jong en oud 
In de oude kelder is een kleine expo-
sitie ingericht over archeologie: wat 
doet een archeoloog en hoe moet je 
archeologische vondsten interprete-
ren. In de achterkamer is een tijdelij-
ke tentoonstelling ‘Kleding in de oer-
tijd’.  
Het OERmuseum organiseert ook 
workshops, wandelingen en fietstoch-
ten. 
 

www.oermuseum.nl

De Schatkamers van  
Zuidwest-Drenthe 
www.deschatkamers.nl



Levenscyclus  

‘mierenblauwtje’ 

 

De rupsen, uit kleine witte eitjes, 
eten alleen bloemknopjes van de 
klokjesgentiaan. Daarna laten ze zich 
op de grond vallen. Ze lokken mieren 
met een zoete substantie, die ze uit-
scheiden. De mieren nemen de rups-
jes mee naar hun nest waar ze haar 
zoetigheid blijven aftappen. Onder-
tussen eet de rups zich rond aan mie-
reneitjes en -larven. Deze samenwer-
king (of koekoeksstrategie) duurt de 
hele herfst, winter en lente tot de 
rups zich verpopt.  Vanaf juli verlaat 
de vlinder zo ongemerkt mogelijk het 
mierennest. Buitengekomen pompt 
het de vleugels op, hangend aan een 
stengel. Van half juli tot half augustus 
kun je gentiaanblauwtjes zien vliegen. 
Ze eten nectar van dopheide en leg-
gen hun eitjes uitsluitend op klokjes-
gentianen.  
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Zo krijgt het gentiaanblauwtje een 
kans in het Drents-Friese Wold 
Door: Sanne van Gemerden, boswachter Natuurmonumenten

foto: Ben Walet – Klokjesgentiaan met eitjes foto: Ben Walet – Gentiaanblauwtje

Tekening: Eke van Mansvelt – levenscyclus gentiaanblauwtje

Wist je dat er vlinders bestaan die als rups leven in een mierennest? 

Het Drents-Friese Wold is één van de laatste vliegplaatsen van het 

gentiaanblauwtje in Nederland. Je kunt ze dus zien vliegen tijdens 

een fietstocht of wandeling. Dit vlindertje is voor haar voortbestaan 

afhankelijk van klokjesgentiaan en mieren. Wat doet Natuurmonu-

menten om deze soort te behouden?

Wat te doen bij een ontmoeting met een 

Sayaguesa:  

• Houd minimaal 25 meter afstand 

• Wacht met het vervolgen van uw weg 

tot de dieren zijn doorgelopen 

• Voorkom dat u tussen de dieren raakt 

• Duurt het te lang, keer dan om en ga 

terug 



Sayaguesa’s houden heide 

open 

 
Omdat gentiaanblauwtjes, naast hun 
eigen aanwezigheid, ook mieren en 
klokjesgentianen nodig hebben, is 
hun voortbestaan in Drenthe niet 
vanzelfsprekend. De soort gaat in 
Nederland al tientallen jaren achter-
uit en de afgelopen jaren zijn ze 
helaas verdwenen van het Leggelder-
veld en het Holtingerveld. Om deze 
soort te behouden begrazen de Saya-
guesa runderen het bos en de heide. 
Dit zorgt voor een open gebied waar-
in de mierennesten, vlinders en gen-
tianen kunnen voortleven. Daarbij 
maait Natuurmonumenten elk jaar 
stukjes in de heide, om met de kale 
grond het uitzaaien van de klokjes-
gentiaan te bevorderen. 
 

Vlinder in de problemen 

 
Toch vinden vrijwilligers van de 
Blauwe Brigade (een groep die zich 
inzet voor de gentiaanblauwtjes) elk 
jaar minder eitjes. Wat is er aan de 
hand? De hoge stikstofwaarden werkt 
als kunstmest in de natuur waardoor 
er meer gras en minder klokjesgenti-
aan en heide groeit. Het gebied ver-
droogt door de hete droge zomers en 
raakt veel regenwater kwijt door slo-
ten die er nog liggen uit het verleden. 
Daarbij komt dat het gentiaanblauw-
tje niet erg avontuurlijk is. Het vlin-
dertje vliegt niet ver weg en blijft op 
dezelfde plek hangen. Toen er nog 
veel meer heide met klokjesgentianen 
was, was dat geen probleem, maar nu 
leven de vlinders in kleine geïsoleer-
de populaties op een stukje heide dat 
nog net geschikt is. 

Werk aan de winkel… 

 
Natuurmonumenten spant zich in om 
het gentiaanblauwtje voor het 
Drents-Friese Wold te behouden. Dit 
is óók goed voor andere vlinders en 
insecten op de heide. De waterhuis-
houding wordt hersteld door sloten 
ondieper te maken. Want dopheide 
en klokjesgentianen houden van een 
natte voeten. Natuurlijk mag het ook 
niet overal te nat zijn, want daar heb-
ben de mieren weer last van en als 
die verdwijnen zijn we de blauwtjes 
ook kwijt. Kortom het beheer komt 
erg precies en er is nog veel te doen 
want het voortbestaan van het genti-
aanblauwtje staat nog steeds erg 
onder druk. 
 
Begrazing 

 
De grazende Sayaguesa runderen 
maken open plekken voor de mieren 
en gentianen. Een extra uitdaging 
voor de runderen is dat ze recent 
rekening moeten houden met de aan-
wezigheid van de wolf. Het gedrag 
van de kudde is veranderd, ze trekken 
nu meer op in groepen.  Met hun 
flinke hoorns kunnen de Sayaguesa’s 
zichzelf en de kalfjes gelukkig goed 
beschermen. Natuurmonumenten 
volgt de ontwikkelingen van mieren, 
wolven, gentiaanblauwtjes en de 
Sayaguesa’s nauwlettend. Hoe meer 
variatie er is in de natuur des te meer 
ruimte er is voor verschillende soor-
ten. Dit draagt bij aan een gezonde 
natuur en die is, ook voor ons men-
sen, van groot belang.
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foto: Natuurmonumenten – Overzichtsfoto Wapserveld

foto: Gijs Bouwmeester – Sayaguesa
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Scan & reserveer direct! 

Lunch
Diner
Borrel
Specials

Arrangementen

De Roggeberg 1  |  8426 GK Appelscha  |  088 1665229 
 www.brasseriederoggeberg.nl

Neem de tijd, ervaar de ruimte, 
ontdek de schoonheid van de 

omgeving en geniet.

DE GAVERE 1, 8437 PE ZORGVLIED, + 31(0)521 388 136,  

INFO@PARKDRENTHELAND.NL, WWW.PARKDRENTHELAND.NL 

Kijk ook op duinenzathe.nl

gratis 
parkeren!

P

18,50
All-inclusive

voor slechts

inclusief 

eten & drinken!

Voor een betaalbaar 

dagje uit!

verkeers- en
attractiepark
duinen zathe
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Attracties 

 
Appelscha: 

• Attractiepark Duinen Zathe,  
Noorder Es 1. Achtbaan, botsauto’s, 
water-orgel, verkeerspark etc. 

• Staatsbosbeheer Buitencentrum 
Drents-Friese Wold, Terwisscha 6. 
Verzorging van kindermiddagen, 
wandelingen met de boswachter, 
wild kijktochten en nog veel meer. 

Assen: 

• Ballorig, Zuidenveld 133.  
Kinderspeelparadijs voor kinderen 
van 0 t/m 12 jaar. Voor de aller-
kleinsten is een speciale speelruimte 
ingericht.  

• Jumpstyle, J.C. van Markenstraat 6a 
2000 vierkante meter springplezier 
voor jong en oud. 

Borger: 

• Hunebed-informatiecentrum, 
Hunebedstraat 27 

Drouwen: 

• Boomkroonpad, Steenhopenweg 4. 
Een pad door de toppen van de 
bomen. Treintje. Worteltunnel. Niet 
toegankelijk voor rolstoelen en hon-
den. 

Eext: 

• Familiepark Rijk der kabouters en 
Laven, Gieterstraat 20. 

Elsloo: 

• d’ Élf Ieken, Bûtenweg 6. Maisdool-
hof, speeltuin en boerderij 

Emmen: 

• Wildlands Adventure Zoo Emmen, 
Raadhuisplein 99 

Frederiksoord: 

• Museum De Proefkolonie, Majoor 
van Swietenlaan 1a. o.a. rondrit met 
kolonietram, bezoek Koloniehuisje 
en Kolonieschooltje 

• De Tuinen van Frederiksoord, 
Majoor van Swietenlaan 1b.  

Havelte: 

• Vlinderparadijs Papiliorama, van 
Helomaweg 14. Tropisch verwarm-
de overdekte tuin met vlinders en 
bloemenpracht. 

Kallenkote: 

• Dierenpark Taman Indonesia,  
Kallenkote 53.  

Orvelte: 

• Een actief monumentendorp. Het 
hele jaar vrij toegankelijk, het sei-
zoen loopt van eind maart tot eind 
oktober. 

Roden: 

• Speelgoedmuseum ‘Kinderwereld’, 
Brink 31. Unieke collectie oud en 
antiek speelgoed; kijken,  knutselen, 
buitenspelen met speelgoed van 
toen. 

Ruinen: 

• Bezoekerscentrum Dwingelderveld, 
Benderse 22 

Ruinerwold: 

• Drentse Koe, Speelboerderij,  
Wolddijk 23 

Veenhuizen: 

• Nationaal Gevangenismuseum, 
Oude Gracht 1. Ontdek alles over 
straffen van vroeger én nu. 

Wapse: 

• Zelfpluktuin, Blauwebessenkwekerij 
Zeldenrust, Wapserauwen 6 

Zuidlaren: 

• De Sprookjeshof, Groningerstraat 
10. Sprookjestuin, kinderboerderij, 
speeltuin. 

 
Bibliotheken 

 
• Locatie Diever, Dingspil 10,  

088- 0128340  
Ma t/m Wo 11.00 - 17.00 uur. Do 
11.00 -20.00 uur en Vr 11.00-14.00 
uur. 

• Vledder, Lesturgeonplein 6,  
088-0128475. 
Ma 10.00 - 12.00 uur en 14.00 -
20.00 uur. Di 14.00 - 17.00 uur en 
19.00-21.00 uur. Wo 14.00-16.00. 
Do 10.00 - 17.00 uur. Vr 10.00 - 
12.00 uur 

 
Bioscopen 

 
• Vue Hoogeveen, van Echtenstraat 

35, Hoogeveen, Tel. 0528-234000 
• Vue Steenwijk, Goeman Borgesius-

straat 32a, Steenwijk, 0521-512900. 
• Assen; Theater/Bioscoop De Nieu-

we Kolk, Weierstraat 1, 088-
0128888 

• De Bios Drachten, Noorderdwars-
vaart 25, Drachten, 0521-543806 

Er is nog veel meer te beleven 
Een activiteit voor elke dag als u dat wilt…….

Drenthe staat algemeen bekend om haar prachtige bossen en heidevel-

den. Sommigen komen om te fietsen, sommigen om te wandelen of om 

paard te rijden. Ieder van hen heeft een goede reden, want elders kan 

dat niet beter. Een groot aantal andere leuke activiteiten in de omge-

ving is echter veel minder bekend bij mensen van buitenaf. We nemen 

daarom de vrijheid om op de volgende pagina’s nog eens nadrukkelijk te 

laten zien, dat hier, bij wijze van spreken, wel een jaar lang vakantie kan 

worden gevierd, zonder dat u twee keer hetzelfde hoeft te doen. Som-

mige activiteiten zijn een stukje rijden, maar ook dichtbij is genoeg te 

vinden. Daarvoor is het niet nodig de grens over te gaan, richting Over-

ijssel of de Duitse grens. Het kan natuurlijk wel en dan liggen Giethoorn 

en de Weerribben maar enkele kilometers verderop. Aan de Duitse kant 

is het aantrekkelijke stadje Meppen binnen een uur bereikbaar.
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Evenementen 

 
• Wandel4daagse Diever; Drents-

Friese Woud Wandelvierdaagse, 
Kasteel 19 Tel: 0653959045 

• Fiets4daagse Appelscha; Stichting 
Fiets4daagse Appelscha, Oosterse Es 
5, Tel: 06-20940534 

• Taman Indonesia in Kallenkotte, 
Kallenkotte 53, organiseert het hele 
jaar door diverse Pasar’s, workshops 
en Saté proeverijen. 

• Herberg Het Volle Leven in Appel-
scha, Oude Willem 5, organiseert 
het hele jaar door lezingen in com-
binatie met proeverijen. 

• Monumentenweekend Koloniën van 
Weldadigheid, 9, 10 en 11 septem-
ber  

• Corso Frederiksoord, 10 en 11 sep-
tember 

 
Culturele Centra 

 
• Cultureel centrum De Tamboer, 

Hoofdstraat 17, Hoogeveen,  
Tel. 0528-280180 

• Schouwburg Ogterop, Zuideinde 
70, Meppel, Tel. 0522-254242 

• Selatuinen, De Bult 3, Appelscha, 
Tel. 0516-514992 

• Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk, 
Assen, 088-0128888 

• Shakespearetheater Diever,  
Hezenes 3, 7981 LD Diever, Tel. 
0521-594999,  
www.shakespearetheaterdiever.nl 

Exposities 

 
• Atelier Rusman, Polakkenweg 3, 

9422 BP Smilde, Tel. 06-54211624 
• Galerie Klein Paradiso, Zuidwolder-

weg 2a, Echten, Tel. 06-38767825 
• Keramiek atelier E. Verhoeven, 

Lheeweg 10b, Dwingeloo, Tel. 
0521-597146 

• Galerie De Herkenning, Mr. Broer-
weg 2, Wittelte, Tel. 06-36249570 

• Glasatelier Benedictus, De Maden 
8, Appelscha, Tel: 06-42746787 

• De Kunsttuin Hospitaallaan 19, 
Veenhuizen, Tel: 06-23561657 

Golf 

 
• Golfclub Havelte, Kolonieweg 2, 

Havelte, Tel. 0521-342200 
• Golfbaan De Hildenberg, Gruun 3, 

Appelscha, Tel. 06-57848818 
 
Bijzondere markten en  

braderieën 

 
• Boerenstreekmarkt Appelscha 
• Kamelenmarkt Appelscha (rommel-

markt) 
• Struunmarkt Diever 
• Emmen goes Eco, ecologische fair 
• Lentefair Altena 
• Spring = in the Air fair & food  

Coevorden 
• Schaapscheerdersfeest met f(l)air 

Havelte 5 juli 
• Markt van melk en Honing,  

Zuidlaren 

• Zomermarkt Diever, dolle Diever 
dagen 

• Dagblad van het Noorden Lentefair, 
7 en 8 mei, Frederiksoord 

 
Weekmarkten 

Dwingeloo: de Brink, dinsdagochtend, 
klein (<10 kramen) 
Havelte: Piet Soerplein, woensdagoch-
tend, klein (<10 kramen) 
Vledder: Lesturgeonplein, donderdag-
ochtend, klein (<10 kramen) 
Meppel: Kerkplein, zaterdag, midden 
(>10 kramen) 
Hoogeveen: Hoofdstraat, donderdag-
ochtend & zaterdag, groot (>20 kra-
men) 
Frederiksoord: majoor van Swietenlaan, 
zaterdagochtend, biologische week-
markt 
Drachten: Raadhuisplein, zaterdagoch-
tend, biologische weekmarkt 
 
Midgetgolfbanen 

 
• Midgetgolfpark Friesland,  

Bosberg 4, Appelscha,  
Tel. 0516-431919 

• Hotel Aan de Vaart,  
Vaart N.Z. 88 - 89, Appelscha,  
Tel. 0516 431223 

• De Nieuwe Bentepol, Bosweg 10,  
Hoogersmilde, Tel. 06-22480344 

• Midgetgolf De Roggeberg,  
De Roggeberg 1 Appelscha, Tel. 
0516-431441  

• Midgetgolf Park Drentheland,  
De Gavere 1 Zorgvlied,  
Tel. 0521-388136 

 
Musea 

 
Assen:  
• Drents Museum, Brink 1,  

Tel. 0592-377773 
Appelscha:  

• Heksenmuseum Heksehoeve, 
Drentseweg 46, Tel. 0516-433365 

Borger:  
• Hunebedcentrum, Hunebedstraat 

27, 9531 JT, Tel. 0599-236374 
De Wijk:  

• ‘t Olde Striekiezer, Dorpsstraat 94, 
Tel. 0522-442327 

Diever:  

• OERmuseum West Drenthe,  
Brink 7 

Dwingeloo:  

• Oudheidkamer De Börgmeesters-
kaemer, Brink 1 
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Eelde:  

• Klompenmuseum, Wolfhorn 1a, Tel. 
050-3091181 

Erica:  

• Smalspoormuseum, Griendtsveen-
straat 40, Tel. 0591-303061 

Frederiksoord:  

• Museum De Proefkolonie,  
Majoor Van Swietenlaan 1A,  
Tel 0521-725980,  
www.proefkolonie.nl 

Grolloo:  

• Cuby + Blizzards Museum,  
Voorstreek 4. Tel. 0592-269917 

Meppel:  

• Drukkerijmuseum, Kleine Oever 11, 
Tel. 0522-242565 

Nieuw Dordrecht:  

• Museum Collectie Brands,  
Herenstreek 11, Tel. 0591-393400 

Noordwolde:  

• Nationaal Vlechtmuseum,  
Mandehof 7, Tel. 0561-431885 

Ruinen:  

• Museumboerderij Pasmanshuus, 
Oosterstraat 16, Tel. 0522-472631 

Schoonoord:  

• Openluchtmuseum Ellert en Bram-
mert, Tramstraat 73,  
Tel. 0591-382746 

Veenhuizen:  

• Nationaal Gevangenismuseum, 
Oude Gracht 1, Tel. 0592-388264 

Veenoord:  

• Van Gogh Huis, van Goghstraat 1, 
0591-555600 

Vledder:  

• Zeemuseum Miramar, Vledderweg 
25, Tel. 0521-381300 

• Museum Hedendaagse Grafiek- en 
Glaskunst, Brink 1, Tel. 0521-
383352 

• Museum voor Valse Kunst, Brink 1, 
Tel. 0521-383352 

 
Pitch & Putt 

 
• Pitch & Putt Koekange,  

Weerwille 16, 7961 LV Ruinerwold, 
Tel. 0522-452059 

 
Verhuur 

 
Fietsverhuur 

• Kleijberg Tweewielercentrum, 
Hoofdstraat 62, Diever,  
Tel. 0521-593085 

• Reiber Rijwielen, Brink 22,  
Dwingeloo, Tel. 0521-591326 

 

• Bike Totaal & Fietsverhuur Kramer, 
Boerestreek 12, Appelscha,  
Tel: 0516-431607 

• Rijwielhandel Jan Kwint,  
Rijksweg 152 b, Hoogersmilde, Tel. 
0592-459072 

• Fietstransferium Frederiksoord,  
Majoor van Swietenlaan 1, (0521) 
234 900  
Dependance Grenzeloos in  
Doldersum 
www.fietstransferium.com  

 
Kano verhuur 

• De Lindevaarders, Vinkegavaartweg 
7, Oldeholtpade, Tel. 0561-688296 

• De Polle Kanoverhuur & natuur-
tochten, Bosweg 5, Diever  
Tel. 0521-591325 

 
Huifkarverhuur/maneges 

• Olde Schippershuus, Huenderweg 
16, Doldersum, Tel. 0521-387206 

• Manege De Drift, Drift 12,  
Dwingeloo, Tel. 0521-592625 

• De Tonnemaker, Huifkarverhuur, 
Westeinde 23, Dwingeloo,  
Tel. 06-30421107 

• ’t Holtingerzand, Studentenkamp-
weg 2, Uffelte, Tel. 0521-351403 

• Ludanchelo Hoeve, Wateren 15, 
Wateren, Tel. 0521-387506 

 
Paardrijden 
• Stal ‘De Boswal’, J.Brugginkweg, 

Hoogersmilde, Tel. 0592-459517 
• Het Fjordenpaard, Amerika 20, Een, 

Tel. 0592-656421 
• Manege De Drift, Drift 12,  

Dwingeloo, Tel. 0521-592625 
• Les Chevaux, Voorbosweg 10,  

Buinen, Tel. 0599-212957 
• Manege De Bongerd,  

Rijksstraatweg 132, Glimmen,  
Tel. 050-4061454 

• Manege De Reeënwissel,  
Bosweg 23, Hoogersmilde,  
Tel. 0592-459356 

 
Verhuur Trekkers of Blokhutjes 

• Te Hooi en te Gras, Boylerweg 96, 
Boijl, Tel. 0561-421796 

• Camping Diever, Haarweg 2,  
Diever, Tel. 0521-591644 

• Camping De Blauwe Haan, Weg 
achter de Es 11, Uffelte,  
Tel. 0521-351269 

• Park Drentheland, De Gavere 1, 
Zorgvlied, Tel.0521-388 136 

 

• D’Elf Ieken, Bûtenweg 6, Elsloo, 
Tel. 0561-421522 

 
Wellness/sauna  

 
• Sauna Het Friese Woud,  

Boijlerweg 48, Boijl,  
Tel: 0561-420874 

• Spabron Hesselerbrug, Verl. 
Hoogeveensevaart 32,  
Oosterhesselen, Tel. 0524-222275 

• Sauna Termen Zuidwolde,  
Ommerweg 47, Zuidwolde (DR), 
Tel. 0528-355182 

 
Zwemgelegenheden 

 
Assen:  
• De Bonte Wever, Stadsbroek 17, 

Tel. 0592-356000 
Appelscha:  

• Speelvijver Canadameer, aan de 
Appelschaseweg tussen Wateren en 
Appelscha. 

• Bosbad Appelscha, Schapedrift 49, 
Tel. 0516-431336 

Beilen:  

• De Peppel, ‘t Spiek 4-6, Tel. 0593-
523340 

Dwingeloo:  

• Zwembad De Paasbergen, Anserpad 
2, Tel. 0521-591498 

Havelte:  

• Zwembad De Kerkvlekken, Havelter 
Schapendrift 9, Tel. 0521-341338 

Hoogersmilde:  

• Het Blauwe Meer, diepe zandwin-
ningsgaten met strand 

• Bosbad Hoogersmilde, Bosweg 13e, 
Tel. 0592-459266 

Noordwolde:  

• Openluchtbad de Dobbe, Elsweg 4, 
Tel. 05611432002 

• Speelvijver Spokeplas, Elsweg, 
tegenover Hanestede 

Oosterwolde:  

• Laco Sportcentrum, De Haer 1, Tel. 
0516-521034 

Smilde:  

• De Smelte, Boerenlaan 7, Tel. 0592-
413150 

Steenwijk:  

• Sportcomplex de Waterwyck, 
Gagelsweg 25, Tel. 0521-514807 

Vledder:  

• Openluchtbad Vledder, Vledderweg 
21, Tel. 0521-381430 

39
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Het meest bijzondere aan het 
Drents-Friese Wold zijn toch wel de 
prachtige, diverse landschappen en de 
rijke flora en fauna. Nergens anders 
in het binnenland van Nederland 
broeden bijvoorbeeld nog zoveel 
tapuiten als op het Aekingerzand. De 
tapuit is een oogstrelende, bontge-
kleurde vogel die overwintert in Afri-
ka en hier zijn jongen grootbrengt. 
De broedlocaties van deze vogels zijn 
nogal kwetsbaar en op de informa-
tiepanelen rondom het Aekingerzand 
leest u daarom wat u kunt doen om 
het Aekingerzand als leefgebied voor 
de tapuit te behouden.  
In de bossen broedt een van de mooi-
ste vogels van Nederland, de zwarte 
specht. Hij is bijna net zo groot als 
een zwarte kraai, maar dan slanker en 
met een rode kruin. Het is telkens 
weer een bijzondere ervaring als je de 
welluidende roep van zo’n specht 

door het bos hoort schalmen. En als 
je mazzel hebt kun je in de ochtend- 
en avondschemering, als het nog rus-
tig is in het bos, bijzondere zoogdie-
ren tegenkomen als boommarter en 
das. Ook kunt je oog in oog komen 
te staan met een van de grote grazers 
in het gebied, waarvan de Sayaguesa, 
een indrukwekkend zwartgekleurd 
rund met stevige hoorns dat sterk 
lijkt op het oerrund, het meest in het 
oog springt. 
Het Drents-Friese Wold kent zoals 
gezegd een grote variatie aan land-
schappen. Tijdens een stevige fiets-, 
wandel- of ruitertocht komt je langs 
prachtige vennen, heidevelden en 
door afwisselende bossen. In de 
monotone naaldbossen heeft Staats-
bosbeheer de afgelopen jaren ruimte 
gemaakt voor de ontwikkeling van 
een meer natuurlijk loofbos. Op veel 
plekken staat dat nog in de kinder-
schoenen, maar in de loop van de 

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is het op een na grootste aan-

eengesloten boslandschap van Nederland. Het gebied op de grens van 

Drenthe en Friesland strekt zich uit tussen de mooie dorpen Appel-

scha, Vledder, Diever en Hoogersmilde. Je kunt er eindeloos dwalen, 

fietsen, mountainbiken en paardrijden over mooie en afwisselende 

routes.  

Eindeloos dwalen door het  
Drents-Friese Wold

Houd de hond aangelijnd! 
Veel bezoekers nemen hun hond mee de natuur in. Alge-

mene regel is dat uw hond altijd aangelijnd moet zijn, 

behalve in de aangegeven losloopgebieden. De honden 

moeten hier wel op de paden blijven! Honden mogen niet 

mee op excursie. 

 

Waarom mag mijn hond niet los? 
Loslopende honden verstoren broedende vogels en jonge 

reeën en hinderen andere bezoekers. Bovendien worden 

helaas regelmatig schapen aangevallen en gebeten door 

loslopende honden. De eigenaar van de hond heeft dat zelf 

niet altijd in de gaten. In een aantal gebieden zijn honden 

daarom helemaal verboden, ook aangelijnd (Aekingerzand, 

Doldersummerveld van 15-3 tot 15-8). Honden zijn niet toe-

gestaan in en rond het Canadameer. Honden en paarden 

kunnen terecht in de Spartelvijver, ten noorden van het 

Canadameer. Let op de borden in het veld. 

foto: Annemiek Hessels

foto: Maarten J.N. Spaans
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jaren zullen de bossen steeds afwisse-
lender en natuurlijker worden.  
 
Met behulp van een goede kaart kan 
men het gebied natuurlijk zelf ont-
dekken en verkennen, maar de mooi-
ste plekjes zijn ook opgenomen in de 
tientallen routes die door het gebied 
lopen. Voor de mountainbikers die 
van een korte, maar spannende route 
houden is er de 4,4 km lange single-
track rond de Bosberg in Appelscha. 
De route is eventueel te combineren 
met de twee langere routes in het 
gebied, die starten bij het Buitencen-

trum Drents-Friese Wold in Appel-
scha en in Diever. Voor de ruiters is 
de vernieuwde blauwe dagroute van-
uit Zorgvlied een aanrader. En voor 
wandelaars die niet de hele dag willen 
zwerven en van het cultuurhistori-
sche landschap houden, is er de 
Hunebedroute vanuit Diever. Tijdens 
de tocht loop je via de oude esgron-
den langs hunebed D52. Op dit 
hunebed liggen twee uitzonderlijk 
grote dekstenen die meer dan twintig 
ton per stuk wegen. Even later wan-
del je in het sprookjesachtige den-
nenbos van het Dieverzand.  

 
Op de website van Staatsbosbeheer 
(www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebie-
den/drents-friese-wold/) het Natio-
naal Park (www.nationaalpark-drents-
friese-wold.nl) zijn alle beschikbare 
routes te vinden en/of te downlo-
aden. Voor meer informatie over het 
gebied kunt ook terecht in het Bui-
tencentrum Drents-Friese Wold in 
Appelscha.

Jeanine Schukking

foto: Henk van der Velde

Actief genieten! 
Wanneer u graag actief geniet, neem ook eens een kijkje 

op de volgende wbesites;: 

• www.staatsbosbeheer.nl/routes 

• www.buitenrijden.nl 

• www.mtbroutes.nl/routes 

• www.dieversportief.nl 

• www.fiets4daagse.nl 

• www.fiets4daagseappelscha.nl
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Kindervermaak in het  
Drents-Friese Wold

Doe mee

aan de foto 

wedstrijd

zie pagina 31

foto: Aafke Koops

Mooi weer of juist kou en regen, kinderen hoeven zich in deze 

omgeving geen dag te vervelen! De meeste campings en bunga-

lowparken bieden ruimschoots speelgelegenheid en vermaak, er 

zijn zowel in als rondom het park zwemplassen en zwembaden te 

vinden en ook een speelweide is nooit ver weg.

Lekker buiten! Tips: 

 

• Maak een leerzame wandeling langs het Kabouterpad of 

het Blotevoetenpad, ga op pad met de boswachter, of 

neem in de vakantie deel aan de Kinderdoemiddag bij 

Buitencentrum Terwisscha in Appelscha. 

• Loop het belevingspad bij de Natuurpoort Hoogersmil-

de. 

• Pluk je eigen bos bloemen of bakje bessen bij de “Zel-

denrust pluktuinen” te Wapse  

• Vind je weg door het maisdoolhof of vermaak je in de 

binnen- of de buitenspeeltuin bij De Elf Ieken in Elsloo. 

• Breng een bezoekje aan de schaapskooi bij het Holtin-

gerveld.

Is leren leuk? Hier wel:  

• Maak een reis door de tijd en leer over de kolonisten bij 
museum de Proefkolonie in Frederiksoord • Volg de kinderroute (4-6 jr) of maak een speurtocht (7+ 

jr) door het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Je kan 
op sommige dagen ook een ritje met de Boevenbus 
maken 

• Maak een “oerwandeling” door Diever en omgeving of 
een speurtocht door Het Oermuseum.  • Maak je ‘eigen’ museumstuk en speur door de zeeschat-

ten bij Museum Miramar in Vledder. • Neem een kijkje in een traditionele paalwoning, verkleed 
je als een Javaanse prinses en bekijk alle bijzondere die-
ren uit Indonesië die leven in dierenpark Taman Indone-
sia. 

Slecht weer; wel uitrazen, geen nat pak..: 

 

• Beleef het “boerengevoel” en leef je uit in de overdekte 
speeltuin bij Speelboerderij De Drentse Koe te Ruiner-
wold. 

• Stuiter over de trampolines of maak een “jump” van de 
stunttoren bij Jumpstyle-Assen. Free Jumpen kan vanaf 8 
jaar en op zaterdagochtend is er Kabouterspringen voor 
kinderen t/m 7 jaar. 

• Kruip rond tussen sterren en planeten bij indoor Speel-
Ruimte in Dwingelo 

• Klauter en klim door het indoor speelparadijs bij Buiten-
centrum Hildenberg in Appelscha 

Smikkelen en spelen, kindvriendelijke 

restaurants: 

 

• Verorber een heerlijk dikke pannenkoek bij Herberg de 

Wilde Hof in Vledder 

• Kom voor een kinderlunch of een kindermenu naar Bos-

paviljoen Appelscha en vermaak je in de speeltuin of de 

kinderboerderij, terwijl pappa en mamma nog even 

gezellig natafelen 
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Annemiek Hessels

foto: Anita Vonder
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Het gebouw fungeert niet alleen als 
startpunt voor buitenavonturen, maar 
bevat ook een winkel met natuur- en 
streekproducten en het Boswachter-
slab waar de bezoeker alvast een stuk-
je Drents-Friese Wold kan ervaren. 
Wie het Buitencentrum betreedt, ziet 
meteen dat de natuur letterlijk naar 
binnen is gehaald. 
In het Buitencentrum zijn allerlei 
producten te koop, zoals verrekijkers, 
vogelboeken, vogelkastjes, loeppotjes, 
routekaarten en streekproducten. Er 
is ook een speciale hoek ingericht 
met leuke en leerzame producten 
voor kinderen. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden 
om het gebied wandelend, met de 
fiets of mountainbike, of te paard te 
verkennen. Er zijn verschillende rou-
tes die door het gebied lopen. Infor-
meer naar de mogelijkheden. Bijzon-
der is ook het geheel verharde Fami-
liepad, dat zeer geschikt is voor rol-
stoelgebruikers, mensen met kinder-
wagens en mensen met een visuele 
beperking. 
 
De meest favoriete activiteit van 
velen is het Blotevoetenpad. Dit jaar 

liepen meer dan 10.000 bezoekers 
met veel plezier over het ruim twee 
kilometer lange pad. Zowel volwasse-
nen als kinderen kwamen enthousiast 
terug en vertelden hoe ze de modder, 
het zand, de boomstammen, het mos 
en de dennenappels hebben ervaren 
aan de voeten. 
 
Ook hebben honderden kinderen met 
hun (groot)ouders kaboutersporen 
gevolgd. Tijdens het lopen van het 

Kabouterpad beleef je allerlei avontu-
ren en doe je leuke opdrachtjes.  
 
En dan is er ook nog het Paddenpad: 
een prachtige kruipdoor-sluipdoor-
route door het bos langs prachtige 
houten paddenbeelden. Onderweg 
doe je allemaal opdrachten aan de 
hand van een leerzaam boekje. 
 
Heb je het kantoor van de boswach-
ter al gezien? Achterin het Buiten-
centrum is een ruimte waar het lijkt 
alsof de boswachter elk moment weer 
terugkomt van zijn ronde door het 
bos. Er is veel te zien, kom maar eens 
kijken. Ook is er de mogelijkheid om 
je eigen vondsten tentoon te stellen; 
wij willen dan ook alle bezoekers uit-
nodigen om hun eigen vondsten mee 
te nemen. 
 
Bezoekers kunnen daarnaast terecht 
in de Bosbrasserie ‘IJgenweis’ waar 
koude en warme dranken en heerlijke 
gerechten kunnen worden genuttigd. 
 
Het Buitencentrum organiseert gere-
geld diverse excursies. Informeer naar 
de mogelijkheden en houd de website 
in de gaten: 
www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-
natuur/locaties/buitencentrum-
drents-friese-wold  

Het Buitencentrum Drents-Friese Wold van Staatsbosbeheer in Appel-

scha is het vertrekpunt van vele wandel-, fiets-, ruiterroutes en excur-

sies. Het is letterlijk de poort naar het Nationaal Park Drents-Friese 

Wold. Het dagje uit begint in het centrum, waar de wereld aan infor-

matie te vinden is voor uiteenlopende mogelijkheden.

Buitencentrum  
Drents-Friese Wold

Rianne Hofma

foto: Annemiek van der Velden
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Restaurants 

 
                                                                                                                      C    r    s    K    r    M     
Bosbrasserie IJgenweis – Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha,                                                                                                      streek 
0516-464021, ijgenweisappelscha@sabcatering.nl                                                            2                    •         •         •                 eigen 
Casa Maya – Dieversluis 2d/e, 7991 RM Dwingeloo, 0521-700261,                                                                                                 reserveren 
info@casamaya.nl, www.casamaya.nl                                                                    25                    25         •          •          •          •       tapas 
De Drentse Koe – Wolddijk 23, 7961 NG Ruinerwold, 06-52074244, 
www.drentsekoe.nl, info@drentsekoe.nl                                                                80         3         80         •          •          •          •          • 
Herberg De Wilde Hof – Middenweg 12, 8381 XM Vledder,                                                                                       
0521-381242, www.herbergdewildehof.nl  
herbergdewildehof@outlook.com                                                                         150                             •                                            
Herberg Het Volle Leven – Oude Willem 5, 8426 SM Appelscha,                                                                                          
0516-430091info@hetvolleleven.com, www.hetvolleleven.com                            50        2        50        •         •                    •      vega 
Huis van Weldadigheid – Majoor van Swietenlaan 1a, 8382 CE Frederiksoord,  
0521-725980, www.proefkolonie.nl, www.proefkolonie.nl                                   100        1        100                               • 
Landhotel Diever – Groningerweg 6, 7981 LA Diever, 0521-594114,                                                                                     
info@landhoteldiever.nl, www.landhoteldiever.nl                                                 70        3       100      i.o.        •         •         •      serre 
Landgoed 't Wildryck – Groningerweg 13, 7981 LA Diever, 0521-591207, 
www.landgoedwildryck.nl, info@wildryck.nl                                                          80         1         25                     •          •          • 
Olmenes – Beatrixoord 1, 8426 GM Appelscha, 0516-438100,                                                                                                
www.olmenes.nl, info@olmenes.nl                                                                         25                                •          •          •                opl.punt 
RCN Vakantiepark De Roggeberg – De Roggeberg 1, 8426 GK                                                                                            
Appelscha, 0516 431 441, www.rcn.nl/de-roggeberg, roggeberg@rcn.nl             80        3       100       •                                            
Restaurant en cafetaria Keernpunt – Hoofdstraat 48, 7981 AB Diever,                                                                                                       
0521-591884, info@keernpunt.nl, www.keerpunt.nl                                             70                              •         70        •         • 
Taman Indonesia – Kallenkote 53, 8345 HE Kallenkote, 0521-511189, 
www.taman-indonesia.nl, info@taman-indonesia.nl                                              50         1         12                     •          •          • 
Wapser Herberg – Ten Darperweg 104, 7983 KP Wapse, 0521-551278,                                                                                            
info@wapserherberg.nl, www.wapserherberg.nl                                                  100       2       100      i.o.        •         •         •           
 
 
Hotel-pensions, B&B, Appartementen 
 
                                                                                                                     l    G    K    r    s   O    D     O    K    M     
 
Herberg Het Volle Leven – Oude Willem 5, 8426 SM Appelscha,                                                                                                                                                 
0516-430091info@hetvolleleven.com, www.hetvolleleven.com                            8        19        •         2        20    • vega                           •                    •           
Landhotel Diever – Groningerweg 6, 7981 LA Diever, 0521-594114,                                                                                                                                            
info@landhoteldiever.nl, www.landhoteldiever.nl                                                17       34        •         3       100       •      n.v.t.                i.o.        •         • appartement 
Wapser Herberg – Ten Darperweg 104, 7983 KP Wapse, 0521-551278,                                                                                                                                wellness 
info@wapserherberg.nl, www.wapserherberg.nl                                                  15       34      B/D        2       100       •                                          •         •  
 
 
Blok-, plaggenhutten en kampeerbungalows 
 
                                                                                                                     V   TBP   v     C     K     S    q    b    M    K     
 
Camping Diever – Haarweg 2, 7981 LW Diever, 0521-591644,                          1/4                      
info@campingdiever.nl, www.campingdiever.nl                                                 31/10      T        15        4        5st        •         •         P                     •         •           
d’Elf-Ieken – Bûtenweg 6, 8424 PR Elsloo, 0561-421522,                                 15/4                                                                                                                       
info@elf-ieken.nl, www.elf-ieken.nl                                                                     1/10       B         1         5         •         •         •         •                               •           
RCN Vakantiepark De Roggeberg – De Roggeberg 1, 8426 GK                       1/3                                                                                                                        
Appelscha, 0516 431 441, www.rcn.nl/de-roggeberg, roggeberg@rcn.nl           31/10      T         5         2         •         •         •         •         •         •         •           
Te Hooi en te Gras – Boylerweg 96, 8392 NK Boyl, 0561-421796,                    1/4                                                                                                                        
0561-421044, info@tehooientegras.nl, www.tehooientegras.nl                          1/11       K        10        4         •         •         •         •                   i.o.        • 
 
 
Mini- en boerderijcampings 
 
                                                                                                                     V   c    h     y         b    i    K          l    M 
 
Camping 't Oude Willemsveldt – Oude Willemsweg , 8439 SM  
Oude Willem, 0521-387273, info@camping-oudewillem.nl,                                30/3 
www.camping-oudewillem.nl                                                                               1/11      50        •         •         •         •         •          •         •         •         • 
d’Elf-Ieken – Bûtenweg 6, 8424 PR Elsloo, 0561-421522,                                 15/3                                                                                                            
info@elf-ieken.nl, www.elf-ieken.nl                                                                    26/10     25        •         •     W/C/D     •        i.o.        •         •                    •binnen/buiten speeltuin 
 

  G   Aantal bedden 

  l   Aantal kamers 

  K   Bad/douche/toilet op kamer 

  r  Aantal vergaderzalen 

 s   Maximale vergadercapaciteit 

 O   Restaurant aanwezig 

   D   Lift aanwezig 

  O   Zwembad op terrein 

  K   Huisdieren toegestaan 

  Y   In het centrum 

 O   Kantine/snackbar/restaurant 

  a   Winkel 

  b   Wasmachine 

  T   Recreatiebegeleiding 

 v   Sportveld 

 i   Speeltuin 

  v   Aantal bungalows/appartementen 

   C   Capaciteit 

TBP   Type 

 r    Terras 

 V    Openingsperiode 

 c   Aantal toeristische plaatsen 

  h   Aantal vaste standplaatsen 

 f   Campers toegestaan 

  y    Electra 

 j   TV 

  S   Kookgelegenheid 

   J   Douches 

 q   Verwarming 

 I   Aantal toiletten 

  M   Voorziening gehandicapten 

     Stortplaats chemischtoilet 

       Wifi/draadloos internet aanwezig 

   l   Paardenstalling

foto: Ans Schukking
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Campings 
 
                                                                                                                     V    c    h    f   O    a     y      b    T    v    K       M     
 
Alberthoeve – Wateren 24, 8438 SB Wateren, 0521-387295,                            1/4                                                                                                             
0521-388268, info@alberthoeve.nl, www.alberthoeve.nl                                    1/10      40        10        •         •                     •         •         •         •         •          •  
Camping Diever – Haarweg 2, 7981 LW Diever, 0521-591644,                         1/4                                                                                                                                     privé sanitair 
info@campingdiever.nl, www.campingdiever.nl                                                  1/10     150     100       •                    •         •         •         •                    •         •                    • 
Camping Torentjeshoek – Leeuweriksveldweg 1, 7991 SE Dwingeloo,            28/3                                                                                                                                             
0521-591706, info@torentjeshoek.nl, www.torentjeshoek.nl                             24/10    220     160       •         •         •         •         •         •        S/Z        •         •         •         • 
De Blauwe Haan – Weg achter de es 11, 7975 PZ Uffelte, 0521-351269,          1/4                                                                                                                                              
infoblauwehaan.nl, www.deblauwehaan.nl                                                         1/10      90       nvt        •         •                    •         •         •         S         •         •         •           
De Blauwe Lantaarn – Wateren 5, 8438 SB Wateren, 0521-387258,                1/4                                                                                                                                              
info@deblauwelantaarn.nl, www.deblauwelantaarn.nl                                       1/10      30      120       •         •                    •         •         •         •         •         •                    • 
De Reeënwissel – Bosweg 23, 9423 TA Hoogersmilde, 0592-459356,               1/4                                                                                                                       Paardenstalling 
084-7352910, info@reeenwissel.nl, www.reeenwissel.nl                                    1/10     170     213       •         •                    •         •         •        s/z        •         •         •         • 
Hertenweide – De Ruyter de Wildtlaan 5, 8437 PC Zorgvlied,                            1/4                                                                                                                                              
0521-387202, 0521-388227, info@campingdehertenweide.nl,                           1/10                                                                                                                                             
www.campingdehertenweide.nl                                                                                       20       85        •         •                    •       W/D                  •         •         •         •           
Hoeve aan den Weg – Bosweg 12, 8439 SN Oude Willem, 0521-387269,       25/3                                                                                                                                             
0521-387413,camping@hoeveaandenweg.nl, www.hoeveaandenweg.nl          16/10    100     270       •         •                    •         •         •        S/Z        •         •         •         • 
Landgoed 't Wildryck – Groningerweg 13, 7981 LA Diever, 0521-591207, 
www.landgoedwildryck.nl, info@wildryck.nl                                                         jaar       59        50                     •          •          •          •          •          •          •          •                      • 
Park Drentheland – De Gavere 1, 8437 PE Zorgvlied, 0521-388136                  1/4                                                                                                                                      midget golf 
0521-382121, info@parkdrentheland.nl, www.parkdrentheland.nl                     1/10      80       30        •         •         •         •          •                   s/z        •         •         •         • 
RCN Vakantiepark De Roggeberg – De Roggeberg 1, 8426 GK                      23/3                                                                                                                       overdekte speelplaats 
Appelscha, 0516 431 441, www.rcn.nl/de-roggeberg, roggeberg@rcn.nl           31/10    600     250       •         •         •         •         •         •        S/Z        •         •         •         • 
Rotandorp – Vallaatweg 4, 8391 MB Noordwolde,                                                                                                                                                                                               
0561-431227, 0561-431960, info@campingrotandorp.nl,                                   15/3                                                                                                                                             
www.campingrotandorp.nl                                                                                  31/10     35       60        •         •                    •         •                    •         •         •                    • 
Wittelterbrug – Wittelterweg 31, 7986 PL Wittelte, 0521-598288,                    1/4                                                                                                                                              
info@wittelterbrug.nl, www.wittelterbrug.nl                                                      31/10    100     100       •         •         •         •         •         •        S/Z        •         •                    • 
Zonnekamp – De R. de Wildtlaan 7, 8437 PC Zorgvlied,                                                                                                                                                                                       
0521-387257, info@zonnekamp.nl, www.zonnekamp.nl                                     jaar      44      157       •         •         •         •         •         •         S         •         •         •         • 
 
 
Groepsaccommodaties 
 
                                                                                                                      C     l     S     J    I   v    K    M    i      l 
 
Alberthoeve – Wateren 24, 8438 SB Wateren, 0521-387295,                                                                                                                                                                   
0521-388268, info@alberthoeve.nl, www.alberthoeve.nl                                   22/28    5/6        •        2/3      3/4        •         •                                 •          •                                 
De Vier Eiken – Oosteinde 14, 8351 HB Wapserveen, 0521-321488,                                                                                                                                                        
info@deviereiken.nl, www.deviereiken.nl                                                             27       11        •         8         8         •         •                     •         •                      kamers met d/w
Huntershof ****– van Osstraat 2, 7981 AC Diever, 0521-590157,                                                                                                                                                           
0643040119, info@huntershof.nl, www.huntershof.nl                                       32/10   15/5       •        20       23        •        i.o.                   •         •                      
Vakantiepark Het Bosmeer – Elsweg 5, 8391KB Noordwolde,                                                                                                                                                        groepsarrangementen 
0561-433672, info@bosmeer.nl, www.bosmeer.nl                                               18       3B        •       03/6    03/6       •        i.o.                   •         •  
 
 
Bungalows/parken en stacaravans/huisjes 
 
                                                                                                                     v     C   B/S/T/H     b    S    O    a    i    O    K       T    M 
 
Alberthoeve – Wateren 24, 8438 SB Wateren, 0521-387295, 0521-388268,                                                                                                                                                        
info@alberthoeve.nl, www.alberthoeve.nl                                                             8        4/5        B         •         •                                           •         •           
De Blauwe Haan – Weg achter de es 11, 7975 PZ Uffelte, 0521-351269,                                                                                                                                                            
infoblauwehaan.nl, www.deblauwehaan.nl                                                           5         6       C/H                  •         K                    •                   i.o.                   •         • 
De Blauwe Lantaarn – Wateren 5, 8438 SB Wateren, 0521-387258,                                                                                                                                                                  
info@deblauwelantaarn.nl, www.deblauwelantaarn.nl                                        30       2/6      C/H     park                  •                    •         •         •         •         •  
De vier Eiken – Oosteinde 14, 8351 HB Wapserveen,www.deviereiken.nl,  
info@deviereiken.nl                                                                                                  5          8          B          •          •                                             •          •                                   natuur lodges 
Hoeve aan den Weg – bosweg 12, 8439 SN Oude Willem, 0521-387269,                                                                                                                                                           
camping@hoeveaandenweg.nl, www.hoeveaandenweg.nl                                   3         4         S                               •                    •         •         •         •         •           
Landgoed 't Wildryck – Groningerweg 13, 7981 LA Diever, 0521-591207, 
www.landgoedwildryck.nl, info@wildryck.nl                                                         147      2/6        H          •          •          •                      •          •        i.o.        •          • 
Nationaal Gevangenismuseum – Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen,                                                                                                                                                            
info@gevangenismuseum.nl, www.gevangenismuseum.nl                                    5        2/6       H         •         •         R                    •                               •                      
Park Drentheland – De Gavere 1, 8437 PE Zorgvlied, 0521-388136                                                                                                                                                            midgetgolf 
0521-382121, info@parkdrentheland.nl, www.parkdrentheland.nl                      16       2/6    B/S/H      •          •          •         •         •        s/z        •         •                       
RCN Vakantiepark De Roggeberg – De Roggeberg 1, 8426 GK                                                                                                                                                                         
Appelscha, 0516 431 441, www.rcn.nl/de-roggeberg, roggeberg@rcn.nl             85                   H         •                    •         •         •         •         •         •         •         • 
Rotandorp – Vallaatweg 4, 8391 MB Noordwolde,                                                                                                                                                                                               
0561-431227, 0561-431960, info@campingrotandorp.nl,                                                                                                                                                                                      
www.campingrotandorp.nl                                                                                     2         6         S         •                    K                    •                               •                      
VakantieHuis Appelscha – Koele 27, 8426 NB Appelscha, 06-53933195,  
info@vakantiehuis-appelscha.nl, www.vakantiehuis-appelscha.nl                         1          6          B          •          •          •                    •                      •          •                  sauna 
Vakantiepark Het Bosmeer – Elsweg 5, 8391 KB Noordwolde,                                                                                                                                                                          
0561-433672, info@bosmeer.nl, www.bosmeer.nl                                               72        6         B         •         •                               •     peuter    i.o.        •         •           
Zonnekamp – De R. de Wildtlaan 7, 8437 PC Zorgvlied,                                                                                                                                                      veranda chalets/sauna  
0521-387257, info@zonnekamp.nl, www.zonnekamp.nl                                       4         4     S luxe     •         •         •         •         •         •         •         •         •  




