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en
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Genemuiden

Rouveen

grensstreek

Landschap vol verhalen
• Het verhaal van de ijstijden en hoe ze
het landschap hebben gevormd. Met als
markant hoogtepunt de Havelterberg,
opgestuwd door het ijs.

Zeijen

Westervelde

• Het verhaal van de eerste vaste bewoners

Zuidvelde

Veenhuizen

Werelderfgoed.
• Het verhaal van de Tweede
Wereldoorlog, die littekens in het
landschap achterliet.

vijfduizend jaar geleden, verteld door

De geschiedenis ligt hier overal voor het

hunebedden en grafheuvels.

oprapen.

• Het verhaal van de esdorpen met hun

Assen

Witten

Bovensmilde

negentiende eeuw, sinds 2021 Unesco

essen, groenlanden en heide, dat terug-

Deze krant staat vol tips hoe u dit unieke

gaat tot de Middeleeuwen.

landschap te voet, op de fiets of te

• Het verhaal van de Maatschappij van

Appelscha
Smilde

paard kunt ontdekken en beleven. Met

Weldadigheid en haar landbouwkolo-

overzichtskaart en activiteitenagenda op

niën, uniek sociaal experiment van begin

de uitneembare middenpagina’s.
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Nationaal Park
Dwingelderveld
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Hijken
Zwiggelte
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Geeuwenbrug

Grootste natte heide van West-Europa.
Toevluchtsoord van bedreigde planten

Westerbork
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en dieren. Gebied van ongerepte verge-

Eemster

rbrug

zichten, stilte en duisternis

Dwingeloo
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Lhee
Wijster

Spier

Drijber

Gastheren wijzen u de weg

Spier

Pesse

Ansen

uinen

Tiendeveen

Stuifzand
Fluitenberg

Hoogeveen

de Nationale Parken Drents-Friese Wold en

aan het gevelbordje en aan de vlag met het

Dwingelderveld treden op als Gastheren en

logo van het Nationaal Park.

Gastvrouwen van hun Nationaal Park. Dat

Noordscheschut
Echten

En tal van andere
natuurgebieden en
landschappelijke parels
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Hollandscheveld

Koekange

Alteveer

Zuideropgaande

Zuidwolde

Kerkenveld

Fort

Linde

U herkent de gastheren en gastvrouwen

Nieuweroord

oekangerveld

Veeningen

Recreatie- en horecaondernemers in en rond

Alteveer

betekent dat zij hun gasten veel kunnen
vertellen over het gebied: het landschap,

Dwingelderveld

de natuur, de cultuurhistorie, het beheer
en niet in de laatste plaats de recreatiemogelijkheden in hun omgeving. Ze hebben
daarvoor een speciale opleiding van het
Nationaal Park gevolgd. Zo wordt uw verblijf
nog aantrekkelijker!

Drogteropslagen
Slagharen

tvrouw

Gastheer/Gas

Gastheer/Gas

tvrouw

Drents-Friese
Wold
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Dwingelderveld

Grote, stille, natte,
kleurrijke heide

Alleen al het weidse uitzicht over de heide maakt een bezoek aan het Dwingelderveld de moeite meer dan
waard. Natuur tot aan de horizon, nergens iets dat de blik stoort. Hier krijg je nog een indruk hoe Drenthe
er vroeger moet hebben uitgezien. Compleet met de schaapskuddes en hun herders. Dit is de grootste
natte heide van West-Europa. Leefgebied van klokjesgentiaan, kraanvogel, adder, tientallen soorten
dagvlinders en wilde bijen en nog veel meer bijzondere planten en dieren.
Maar het Nationaal Park Dwingelderveld biedt meer dan heide. In de uitgestrekte, gevarieerde bossen is
het heerlijk wandelen, fietsen en paardrijden. Onderweg kom je prachtige jeneverbesstruwelen tegen en
allerlei vennen, het ene nog mooier dan het andere. Ontdek het zelf!

Zonder schapen
geen heide
Schaapskuddes met hun herders horen bij de heide. Ze
lopen hier al eeuwen. Zonder hen zou de hei er niet zijn
geweest en niet kunnen voortbestaan. De schapen eten
jonge boompjes op en voorkomen zo dat de heide in bos
verandert; ook gaan ze vergrassing tegen en houden ze de
heide vitaal. Daarbij krijgen ze hulp van andere grazers,
zoals runderen en geiten. De overmaat aan stikstof die op
de heide neerdaalt maakt hun rol in het beheer nóg belangrijker. Die versnelt namelijk zowel de vergrassing als het
opkomen van jonge bomen.

KRAANVOGEL

Water aan de basis
Water is allesbepalend voor de natuur van het Dwingelderveld.
Juist omdat het zo’n nat gebied is, kunnen kraanvogels, adders
en alle andere bijzondere planten en dieren hier leven. Het
Dwingelderveld ligt hoger dan z’n omgeving; dat het hier toch
zo nat is, komt door de samenstelling van de bodem. Daarin
zit een laag keileem, die bijna geen water doorlaat. Wat er aan
neerslag valt, verdwijnt dus niet snel in de ondergrond. De
stuwtjes die je her en der kunt tegenkomen, dienen om het
water nog wat langer in het gebied te kunnen houden. Dat helpt
om wateroverlast in de omgeving te voorkomen.

www.nationaalpark-dwingelderveld.nl
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Dwingelderveld

KLOKJESGENTIAAN

Kleurrijke heide
Tien tegen een dat u bij heide aan paarse vlaktes denkt. Maar paars is op het
Dwingelderveld slechts een van de vele kleuren. Hier groeit vooral dophei, de
heidesoort die van nattigheid houdt. En die bloeit niet paars maar roze – en
dat al in juni. Struikhei, verantwoordelijk voor het paars in de nazomer, bezet
de drogere stukken, samen met de glanzend groene kraaihei. Tussen de heideplanten bloeien allerlei andere plantjes, zoals tormentil met gele bloemetjes
en klokjesgentiaan met diepblauwe kelken. In elk seizoen ziet de hei er anders
uit. In de herfst vallen de pollen van het pijpenstrootje op: in de lage herfstzon
kleuren ze prachtig goudgeel. Pijpenstrootje hoort bij natte heide, maar dreigt
door de stikstoftoevoer te veel te overheersen. Dit gras in toom houden is één
van de functies van de schapen en andere dieren die hier grazen.

ADDER

Stilte en
duisternis
Behalve voor het oog is er ook voor
het oor vrijwel niets dat stoort
in het Dwingelderveld. Een paar
jaar geleden is het gebied nog
uitgeroepen tot de stilste plek van
Nederland! Het is ook een van de
weinige gebieden waar het nog echt
donker wordt – en waar je dus een
prachtige sterrenhemel kunt zien.
Help mee om het Dwingelderveld stil
en donker te houden. Houd je aan de
toegangsregels en produceer geen
herrie of onnodige verlichting.

Paden voor iedereen
Ook toegankelijk voor rolstoel en buggy:
• Familiepad Spier (2,5 km): start bij de
Boslounge, bij de Natuurpoort Spier
Speciale kijkplekken
• Schaapskooi en uitzichttoren Ruinen – klein
stukje lopen of fietsen vanaf het bezoekerscentrum. Magistraal uitzicht over de grote heide
• Uitkijktoren De Schapenkop – uitzicht over de

• Familiepad Noordenveld (2,5 of 1,2 km):
start op de parkeerplaats aan Achter ‘t
Zaand bij Lhee
• Speelnatuur voor iedereen bij het
Bezoekerscentrum

natuur van het Holtveen aan de ene kant, en
razend verkeer van de A28 aan de andere
• Schaapskooi Achter ’t Zaand bij Lhee – met
ontvangst- en informatieruimte De Zaandstee,
open op zondag
• Vogelkijkhut Davidsplassen en vogelobservatiewand Holtveen: speuren naar water- en
moerasvogels
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Holtingerveld

BOCHTIGE KLAVER

www.holtingerveld.nl

Havelterberg: terug in de tijd
Krakende ijsmassa’s duwden tijdens de een na laatste ijstijd 125.000
jaar geleden een enorme massa zand en stenen voor zich uit. Toen het
warmer werd smolt het ijs en bleef de berg grond achter. Die berg is
de Havelterberg. Hij bestaat uit een metersdikke laag leem met stenen.
Dat materiaal is zo dicht dat water er heel slecht doorheen kan sijpelen.
Daarom is het boven op de ‘berg’ veel natter dan aan de voet. De bijzondere bodem levert mineralen zoals kalk aan de unieke plantengroei op
de berg. Hier groeien plantensoorten met bijzondere namen zoals fraai
hertshooi, knollathyrus en bochtige klaver. Een deel van het gebied is als
soortenrijk heidelandschap bewaard gebleven, een ander deel ontwikkelt
zich als prachtig bos. Via het wandelpad vanaf de poort loopt u naar het
uitzichtpunt en kunt u via de trap afdalen naar de hunebedden. Een reis
door de tijd in minder dan dertig minuten!
BOOMVALK

ECHTE GULDENROEDE

Hunebedden en grafheuvels
Al vanaf de tijd dat rendierjagers hier over de toendra’s zwierven,
ongeveer 13.000 jaar geleden, heeft de Havelterberg aantrekkingskracht op mensen. Van de activiteiten van deze bewoners is niets
meer te zien. Uit later tijd is er echter veel terug te vinden. De beide
hunebedden aan de voet van de berg behoren tot de mooiste van
Nederland. Ongeveer vijfduizend jaar geleden zijn deze bouwwerken
hier opgeworpen als grafmonumenten. Toen zagen de hunebedden
eruit als heuveltjes omdat ze waren afgedekt met grond. Omdat de
grond is verdwenen kijken we nu naar het skelet van het monument.
Boven op de berg liggen ook grafmonumenten, twee groepen met
samen meer dan dertig grafheuvels. Ongeveer drieduizend jaar
geleden begroeven bewoners de as van een overledene in de heuvel. Een
aantal markante heuvels zijn gerestaureerd en goed herkenbaar. Via
het pad van de Toegangspoort naar de hunebedden komt u er vanzelf
langs. Let ondertussen eens op de boomvalk die langs de flanken van de
berg jaagt op libellen.
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Holtingerveld

Oerlandschap

gevormd door ijs
en oorlog

Het Holtingerveld is officieel (nog) geen Nationaal Park, maar het zou die titel dubbel en dwars verdienen. Unieke
natuur gaat hier hand in hand met een uitzonderlijk rijke cultuurgeschiedenis. Het hoogtepunt – letterlijk en figuurlijk - van die combinatie is de Havelterberg, een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd. Op en rond de berg groeit een
keur aan zeldzame planten. Grafheuvels boven op de berg en twee(!) hunebedden aan de voet getuigen van oeroude
bewoning. Ze worden geflankeerd door de fascinerende resten van een militair vliegveld uit de Tweede Wereldoorlog,
inmiddels weer in bezit genomen door de natuur. En dan hebben we nog maar een klein stukje van het gebied gehad.
Heide, bossen, vennen, stuifzand en hoogveen: het Holtingerveld biedt het complete Drentse pakket!

BRUINE VUURVLINDER

Oorlogstijd
Tijdens de Duitse bezetting ging een groot deel van het landschap
op de Havelterberg compleet over de kop. Het glooiende heideveld
ten noorden van het dorp Havelte veranderende in een omvangrijk
vliegveld van de Duitsers. Zij wierpen een serie hoge wallen op. De
ruimtes tussen de wallen dienden als hangars voor vliegtuigen. Via
rolbanen ‘rolden’ de vliegtuigen naar de anderhalve kilometer lange
startbaan. Deze rolbanen – de huidige zandwegen – en de startbaan
zijn nog goed herkenbaar. In 1944 begonnen de geallieerden met
bombarderen van het vliegveld. De vele bomkraters in bos en heide
zijn daar getuigen van. Door de bijzondere bodem van de berg heeft
zich op de startbanen en in de bomkraters een zeldzame plantengroei ontwikkeld. Orchideeën, ratelaars en echte guldenroede zijn
smaakmakers. De bruine vuurvlinder en allerlei andere insecten
vliegen hier rond. In de bomkraters zwemmen kamsalamanders en
heikikkers, onwetend van de bijzondere ontstaansgeschiedenis.
BOMKRATER
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Drents-Friese Wold

Grootse natuur met ruimte
voor wildernisbeleving

www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl

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.
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 over smalle paadjes.
Voor wie dat een stap te ver vindt gaan zijn er talloze prachtige routes en andere beleefmogelijkheden.
Voor elk wat wils. Het Drents-Friese Wold, dat is grenzeloos genieten!
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Bossen met een
verrassend tintje

De bijzondere natuur van
het Aekingerzand

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 spannender 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 paddenstoelen. En in
een later stadium als voeding voor de
nieuwe generatie bomen. Zo geeft het bos
veel verschillende soorten een kans om
een geschikt plekje te vinden en krijgt de
biodiversiteit een boost.

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 achter
insecten aan. Een mooi schouwspel! Ook het konijn vermaakt
zich hier prima en gelukkig maar, want de tapuit bouwt zijn nest
in konijnenholen.
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 heidekartelblad en zonnedauw.

Drents-Friese Wold
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
• In dit gebied houdt u altijd de hond aan de lijn!
NATUURMONUMENTEN-GEURT-BESSELINK

Ontmoet de bewoners
In de bossen van Berkenheuvel en op het Wapserveld kun je grote zwarte koeien tegenkomen. Het zijn Sayaguesa runderen, een zeldzaam ras uit berggebieden in Noord-Spanje.
Geharde dieren die zich ook hier prima redden. De Sayaguesa’s lopen vrij door hun gebied, in
kuddes met alle leeftijden en geslachten door elkaar. De runderen beheren de natuur. Waar
ze grazen wordt het gras kort. Waar ze met de horens tegen boompjes schuren, ontstaan
open plekken in het bos. De Sayaguesa’s zijn dag en nacht aan het werk, en er hoeven geen
grote machines ingezet te worden om de natuur te beheren.
Borden maken u attent op de aanwezigheid van de dieren. Wees u ervan bewust dat u op
bezoek bent in hún gebied. Gedraag u rustig en voorspelbaar. Moederdieren bijvoorbeeld
worden onrustig wanneer bezoekers afstappen om kalfjes te fotograferen. Steken de dieren
het pad over terwijl u aankomt, stop dan op ruime afstand.

Oude Willem

Uitzichttorens
• Bosbergtoren bij Appelscha – 33 meter hoog op
een 20 meter hoog duin. 3600 panorama met
uitzicht tot Leeuwarden en Groningen-stad
• Uitkijktoren Aekingerzand – uitzicht over stuif-

ZWARTE SPECHT-KEES VAN DER KLAUW

zand en beekdalnatuur
• Uitkijktoren Doldersummerveld – uitkijken over
weidse heide vanaf de bosrand
TAPUIT-AALDRIK-POT

Paden voor iedereen

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 verdroging 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
tijden met veel regen het water afvoert in de richting van de
Vledder Aa. Daardoor houdt Oude Willem ook flink wat water
vast, waardoor benedenstrooms minder snel wateroverlast
ontstaat. Ondertussen ontwikkelt zich hier prachtige natuur
vol vogels. Roofvogels zoals sperwer, wespendief en torenvalk
zoeken hier naar voedsel. Via de vogelkijkwand of vanaf de
uitkijkheuvel, beide bereikbaar vanaf het nieuwe fietspad, heb
je kans op grauwe klauwier en roodborsttapuit.

• Ook toegankelijk voor rolstoel
en buggy:
• Familiepad (2,5 km): start bij
Buitencentrum Drents-Friese
Wold
• Bosbergpad (2,5 km): start bij
TIP Appelscha

GRAUWE KLAUWIER-CAREL TEN HOOR
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Koloniën van Weldadigheid

Uniek sociaal
erfgoed

www.kolonienvanweldadigheid.eu

Ruim tweehonderd jaar geleden begon in Zuidwest-Drenthe een uniek experiment.
In 1818 stichtte de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord haar eerste landbouwkolonie. 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 den Bosch als onvermoeibare
aanjager werden in een paar jaar nog zes koloniën uit de grond gestampt, waaronder ook
enkele met een meer gevangenisachtig karakter. Veenhuizen, eveneens in de Drents-Friese
grensstreek, is daarvan de bekendste. In Frederiksoord-Wilhelminaoord en in Veenhuizen is
nog veel van dit bijzondere 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 UNESCO zijn geplaatst.

Geordend landschap
Orde en netheid waren eerste vereisten 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 herkennen 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
koloniehuisjes 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
houtwallen zijn belangrijk voor veel zang- en roofvogels. Zo is de buizerd niet meer weg te denken uit het
landschap. Bloemrijke bermen van vooral zandwegen
vormen het leefgebied van talrijke soorten bijen en
vlinders. Let maar eens op de soorten blauwtjes 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.

ICARUSBLAUWTJE

Beleven
Dé startpunten voor een verkenning, met alle informatie over bezienswaardigheden en routes:
• Het Huis van Weldadigheid met daarin Museum
De Proefkolonie in Frederiksoord, www.proefkolonie.nl
• Het Tourist Info Punt bij het Nationaal
Gevangenismuseum in Veenhuizen, www.veenhuizenboeit.nl en www.gevangenismuseum.nl
Zie achterpagina van deze krant voor adresgegevens en openingstijden.
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2. Hijkerveld

Op het Hijkerveld kun je naar hartenlust zwerven over
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schapen de heide op vanuit de schaapskooi bij het informatiecentrum van Het Drentse Landschap. Vanuit de
vogelkijkhut aan de aangrenzende plas Diependal maak
je kans op visarend, zeearend en allerlei watervogels.
www.drentslandschap.nl/natuurgebied/hijkerveld
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nd komt u langs
prachtige vennen en verscholen heid
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Echtener Paradijs,
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10. Mooiste esdorp: Lhee

Lhee, aan de noordrand van het Dwingelderveld, is

Deze hoogtepunten staan

een van de beste bewaarde Drentse esdorpen. De

aangegeven op de kaart

ogenschijnlijk schots en scheef staande rietgedekte

(middenpagina) met

boerderijen lijken vergroeid met een woud van
zware eiken. Daartussen liggen kleine graslandjes
en akkers met wuivend graan.
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De parken digitaal
Websites Nationale Parken
www.nationaalpark-dwingelderveld.nl
www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl
www.holtingerveld.nl

Welkom
Dwingelderveld

Websites beheerders
www.staatsbosbeheer.nl
www.natuurmonumenten.nl
www.drentslandschap.nl
www.mvwfrederiksoord.nl

Andere websites
www.dwingelderveld.nl: Informatie
over verblijfsaccommodaties in en
rond Nationaal Park Dwingelderveld
www.drentsfriesewoud.nl:
Ondernemers rond het Nationaal Park
Drents-Friese Wold
www.ivn.nl

in de
informatiecentra

Digitale nieuwsbrieven
Viermaal per jaar verschijnen (gratis)
digitale nieuwsbrieven. U kunt zich
aanmelden via de websites van de drie
parken.

Drents-Friese Wold

Holtingerveld

Koloniën van Weldadigheid

Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Benderse 22, 7963 RA Ruinen
0522-472951
dwingelderveld@drenthe.nl

Buitencentrum Drents-Friese Wold
Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha
0516-464020
drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl

Toegangspoort Oerlandschap
Holtingerveld
Van Helomaweg 18, 7971 PX Havelte
0521-341222

Huis van Weldadigheid
Frederiksoord
Majoor van Swietenlaan 1A,
Frederiksoord

Informatiebalie, exposities, natuurfilms
en -presentaties, koffiehoek. Winkel
met boeken, natuur- en streekproducten. Vlindertuin, speelnatuur met
waterspeelplek en wilgenhuttendorp.
Startpunt van gemarkeerde wandel- en
fietsroutes, excursies en andere activiteiten. Ruim parkeerterrein met twee
invalidenplekken. Rolstoeltoegankelijke
balie, dito toilet.

Informatiebalie, permanente tentoonstelling over het gebied, winkel met
(natuur)boeken en cadeauartikelen.
Doe- en ontdekruimte Boswachterslab,
interactieve tafel met spellen en
informatie. Gebouw is rolstoeltoegankelijk, mindervalidentoilet. Startpunt
van gemarkeerde wandel- en fietsroutes, familiepad, speelbos. Horeca:
Bosbrasserie IJgenweis

Informatiecentrum. Startpunt van
gemarkeerde wandel- en fietsroutes,
excursies en andere activiteiten.
Ruime parkeergelegenheid. Verder:
kinderspeelplaats, keientuin en
schaapskooi van de Holtinger schaapskudde. Brasserie Oer met horeca en
toilet.

In Frederiksoord staat het Huis
van Weldadigheid. Naast TIP en
informatiepunt vindt u hier Museum
De Proefkolonie: een museum voor
jong en oud dat het verhaal van de
eerste Koloniën van Weldadigheid
verbindt met het landschap van nu.

Openingstijden Apr t/m okt: di t/m zo

Openingstijden

10.00-17.00 uur, nov t/m mrt: wo t/m

Apr t/m okt en tijdens schoolvakan-

t/m 4 jaar gratis, kinderen 5 t/m

zo 10.00-17.00 uur. Tijdens school

ties: dagelijks 10.00-17.00 uur; nov

vakanties en feestdagen dagelijks

t/m mrt: vrij, za en zo 10.00-16.00 uur;

open. Afwijkende openingstijden met

gesloten 25 en 31 dec en 1 jan. Kijk

Kerst en Oud & Nieuw.

voor de meest actuele openingstijden

Natuurpoort Spier/Boslounge
Oude Postweg 12, 9417 TG Spier
0593-564800

op www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/drents-friese-wold/buiten-

onder voorbehoud
van geldende coronamaatregelen

Informatiecentrum Huenderhoeve
(onbemand)
Huenderweg 1, 8386 XB Doldersum
0592-313552
Natuurpoort Hoogersmilde
Bosweg 23, 9423 TA Hoogersmilde.
Parkeren, horeca en toilet gekoppeld
aan de camping. 0592-459356

Holtingerveld

Buitencentrum Drents-Friese Wold
@NaarBuiten_DFW
Nationaal Park Dwingelderveld
@Dwingelderveld
Bezoekerscentrum Dwingelderveld
@bcdwingeldervld

Facebook

Open di t/m zo 10.00-17.00 uur, in

Dwingelderveld Natuurmonumenten:
www.facebook.com/dwingelderveld
Drents-Friese Wold: www.facebook.
com/NP.drentsfriesewold
Gastheren Drents-Friese Wold:
www.facebook.com/gastheren#!/gastherendfw

schoolvakanties ook op maandag

Belangrijke adressen

Entree museum € 9,50, kinderen

Secretariaat Regionaal Landschap
Drents-Friese grensstreek
Postbus 122, 9400 AC Assen
0592-365 555
E dwingelderveld@drenthe.nl
E drents-friese-wold@drenthe.nl

12 jaar € 4,75, CJP € 8,Gevangenismuseum Veenhuizen
Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen
0592-388264

Toeristeninformatie
TIP Appelscha
Boerestreek 23
8426 BN Appelscha
0516 431 760
TIP Diever
Bosweg 2A
7981 LE Diever
0521 365 555
TIP Dwingeloo
Brink 4
7991 CG Dwingeloo
0521 591 000
TIP Frederiksoord
Majoor van Swietenlaan 1A
8382 CE Frederiksoord
0521 381 433
TIP Havelte
Van Helomaweg 18
7971 PX Havelte
0521 341 222
TIP Hoogeveen
Hoofdstraat 17A
7902 EA Hoogeveen
0528 291 177
TIP Ruinen
Brink 19
7963 AA Ruinen
06 14 34 81 08

Open di t/m zo 10.00-17.00 uur

centrum
TIP Diever
Bosweg 2a, 7981 LE Diever
0521-591748

Bezoekerscentrum
Dwingelderveld

Alle openingstijden

Twitter

Zie kaart op middenpagina’s voor locaties

Huis van
Weldadigheid

Buitencentrum
Drents-Friese Wold

Colofon
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