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1 Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Aan de zuidkant van het nationaal park
staat het bezoekerscentrum. In het
centrum vindt u informatie over het
heidelandschap, een winkel met streekproducten en natuurboeken en een
gezellige koffiehoek. Het bezoekerscentrum is het ideale startpunt voor uw
wandeling, fietstocht of speurtocht.
Openingstijden 1 april tot
1 november en in alle schoolvakanties dagelijks geopend van 10.00 tot
17:00 uur. Van 1 november tot 1 april
woensdag t/m zondag van 10.00
tot 17.00 uur. Eerste kerstdag en
Oudejaarsdag is het centrum gesloten.
Adres Benderse 22, 7963 RA Ruinen;
tel. (0522) 472 951.
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Informatiecentrum Lhee
Dit onbemande centrum biedt u een
permanente expositie over de bossen
en hun herstel. Ook kunt u er een
audio-visuele presentatie over dit
onderwerp bekijken.
Openingstijden dagelijks van
10.00-17.00 uur; ’s winters tot 16.30
uur.
Adres Achter ‘t Zaand 1, 7991 NG
Dwingeloo; tel. (0521) 596600

Adressen
Secretariaat Nationaal Park
Dwingelderveld
Postbus 122, 9400 AC Assen
T (0592) 365669
E dwingelderveld@drenthe.nl
I www.np-dwingelderveld.nl
Staatsbosbeheer
Achter ‘t Zaand 2a, 7991 NG Dwingeloo
T (0521) 596600
I www.staatsbosbeheer.nl
Natuurmonumenten
Benderse 22, 7963 RA Ruinen
T (0522) 472951
I www.natuurmonumenten.nl
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Oriëntatiecentrum Dwingelderveld
Dit centrum is een uitgelezen startplek voor uw tochten door het park,
o.a. via het verharde wandelpad. De
expositie in dit centrum is gericht op
de voornaamste recreatiemogelijkheden in het Dwingelderveld.
Openingstijden Dagelijks van
maart tot en met april van 10.00 tot
18.00 uur; van mei t/m augustus van
10.00 u t/m 20.00 u; van september
t/m oktober van 10.00 u. t/m 17.00
u. november tot en met februari van
12.00 tot 17.00 uur.
Adres Oude Postweg 12, 9417 TG
Spier; tel. (0593) 562599

Nationaal Park Dwingelderveld
maakt deel uit van een netwerk van
20 nationale parken in Nederland.
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Het Dwingelderveld
in één oogopslag

Zo’n 1.500 hectare heide, ogenschijnlijk een onafzienbare
vlakte. Nergens in West-Europa is er nog een vochtig
heidegebied van deze grootte te vinden als hier in
Zuidwest-Drenthe. Samen met de meer dan 2.200 hectare
bos, grasland en akkers is dit gebied in 1991 aangewezen
als nationaal park.

Heide vol leven
Roze dopheide waar het nat is en paarse stuikheide in de droge
heide, twee kenmerkende planten van het Drentse heidelandschap. Maar ook zeldzaamheden als klokjesgentiaan en
beenbreek horen er thuis. Bijna 300 soorten vogels broeden
of pleisteren regelmatig in het nationaal park. En dan zijn er
ook nog tientallen soorten vlinders en bijna alle Nederlandse
reptielen te vinden.

Dennenbossen
Vanaf het einde van de 19e eeuw is de heide in het noordoostelijke deel van het huidige nationaal park bebost. Dat heeft
mooie dennenbossen opgeleverd, afgewisseld door struwelen
van jeneverbes en vennen. Kijk maar eens in het Lheeder- en
Lheebroekerzand. De vennen, zoals het Zandveen en het
Diepveen, vormen het leefgebied voor watervogels en libellen.

Wat is een nationaal park?
Nationale parken vormen een mondiaal netwerk van belangrijke
natuurgebieden die een speciaal kwaliteitskeurmerk hebben
gekregen. In Nederland zijn twintig nationale parken. Kerntaak
van een nationaal park is het beheer en ontwikkelen van de
natuur. Niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na
ons. Een nationaal park zit niet op slot. Integendeel, bezoekers
zijn van harte welkom op de vele fiets- en wandelpaden, op
ruiterroutes en in de bezoekerscentra.

Samenwerking

Nat gebied

In het Dwingelderveld werken Staatsbosbeheer
en Natuurmonumenten nauw samen bij het
beheer van heide en bos. Vertegenwoordigers van
provincie, gemeente, waterschap, beheerders,
particuliere grondeigenaren en andere organisaties
vormen het Overlegorgaan, het bestuur van een
Nederlands nationaal park. Gezamenlijk werken zij
aan de instandhouding van onze natuur.

Het nationaal park is
van origine een nat
gebied. Veel paden zijn
vooral in het najaar
en de winter erg nat.
Laarzen of waterdichte
schoenen zijn dan zeker
nodig. Door beheerswerkzaamheden zijn
paden soms tijdelijk
minder begaanbaar.
Wij vragen u om begrip
voor deze situatie.

Beheer
Heideschapen horen op de heide. Zij vreten het gras tussen de
heideplanten op. Twee kuddes Drentse heideschapen houden
de heide open en mooi, aangevuld met maaien en plaggen. In
de bossen streven de beheerders naar gevarieerd, natuurlijk bos.
Door selectief te kappen ontstaat hier en daar nieuw, spontaan
bos. Koeien en schapen houden open plekjes in stand. Akkers
en graslanden worden op extensieve wijze onderhouden, zodat
planten en dieren de ruimte krijgen. Kijk in het voorjaar maar
eens in het volop bloeiende Noordenveld en langs de Benderse.

Grote veranderingen
In het Noordenveld werken de beheerders aan grote veranderingen. In de komende jaren zullen de graslanden en akkers
voor het overgrote deel plaats maken voor heide. Natte laagtes
en vennen worden hersteld. De doorgaande autoweg Kraloërweg
verdwijnt, ten gunste van een zandweg en een nieuw fietspad.
Zo krijgt de natuur in het Dwingelderveld een enorme impuls.
Meer rust en ruimte voor mens en dier.

Tips
Bereikbaarheid

Het Nationaal Park Dwingelderveld
ligt tussen de Drentse dorpen
Ruinen, Dwingeloo en Beilen. U
kunt het Dwingelderveld bereiken
via
●● de afslag 29 Spier-Dwingeloo
van de A28
●● de Benderse tussen Ruinen en
Ansen
●● via de Drift vanuit Dwingeloo
Vanaf het spoorwegstation
Beilen rijdt bus 235 over Spier
(Oriëntatiecentrum) en Lhee
(Informatiecentrum) naar

Dwingeloo, dwars door het park.
En vanaf station Hoogeveen via
lijn 32 naar Ruinen. Van daar is
het 30 minuten (2 km) lopen naar
het bezoekerscentrum aan de
rand van het park. Meer informatie over openbaar vervoer:
0900-9292 of via www.9292ov.nl.

Met paard en wagen
●●

Vogels kijken
●●

Parkeren

Langs de hoofdroutes door en
langs het park zijn voldoende
parkeermogelijkheden (zie de
kaart):
●● bij het Bezoekerscentrum aan
de Benderse in Ruinen
●● bij het Oriëntatiecentrum langs
de weg Spier-Lhee (vlak naast
de A28 afslag Dwingeloo)
●● 200 m voor het
Informatiecentrum Lhee, langs
de weg Spier-Lhee
●● aan de weg naar de sterrenwacht in Lhee
●● bij het zwembad van
Dwingeloo (vlak bij het
Planetron)

●●

●●

●●

●●

60 kilometer uitgezette
rondwandelingen verdeeld over
22 routes
Verhard pad van 2,3 km,
geschikt voor rolstoelers, bij
het Oriëntatiecentrum Spier
Beschreven wandelingen in de
folder “Te voet langs water en
veen” (gratis te verkrijgen)
Nordic Walking-route van 12,4
km. Start bij bezoekerscentrum
Dwingelderveld.

Vogelkijkhut bij de
Davidsplassen met een vaste
verrekijker aanwezig
Vogelkijkwand aan het fietspad
langs het Holtveen

Actief in de natuur
●●

●●

●●

Gratis Natuurkrant van de
nationale parken Drents-Friese
Wold en Dwingelderveld met
alle activiteiten
Jaarlijks ruim 200 natuurexcursies en kinderactiviteiten
Demonstraties schapendrijven

Met uw hond onderweg
●●

Wandelen
●●

60 kilometer bewegwijzerde
ruiterpaden en huifkarroutes.
Andere paden – behalve de
openbare zandwegen – zijn niet
toegankelijk voor paarden

In alle gebieden: honden altijd
aan de lijn Op een drietal
plekken zijn losloopgebieden
voor honden. In losloopgebieden honden onder
appel houden, niet door de
begroeiing laten struinen en
niet laten zwemmen in vennen

Teken
●●

●●

●●

●●

Loop niet met blote benen door
de begroeiing.
Speur uw lichaam na thuiskomst even op eventuele teken
Verwijder teken met een tekentang (te koop bij de apotheek)
Meer informatie op
www.saag.nl

Op de fiets
●●

●●

●●

●●

40 kilometer fietspad
(schelpen, asfalt en beton)
Beschreven fietsroute van 30
km (gratis te verkrijgen)
Kinderfietsroutes met leuke
opdrachten
ANWB-fietsroute vanaf station
Hoogeveen (41 km)

Kijk op www.np-dwingelderveld.nl
voor actuele informatie over activiteiten en ontwikkelingen.

