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Neem de tijd
in de nationale parken van Noord-Nederland

Schiermonnikoog
Lauwersmeer
Deze route maakt onderdeel uit van het project
‘Neem de Tijd! zwerven door en langs de
noordelijke Nationale Parken.’ ‘Neem de
tijd’ is een digitale mammoetwandelroute
van in totaal 470 kilometer, verdeeld over 36
trajecten variërend van 10 tot 25 km. ‘Neem de
Tijd’ loopt via Ecologische Verbindingszones
door vier Provincies, zes Nationale Parken,
twee Nationale Landschappen en twee
Werelderfgoed locaties. Naast het wandeltraject
verstrekt de wandelapp ook informatie over
het landschap, natuur- en (cultuur)historische
bezienswaardigheden en mogelijkheden voor
openbaar vervoer langs de route.
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Binnen de deelnemende Nationale Parken zijn
drie extra routes geselecteerd
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De wandelroute begint en eindigt bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld.
De wandeling voert onder meer door bos en stuifzand van de Anserdennen
en langs het gelijknamige Theehuys. Geweldig is het uitzicht dat u heeft
bij het Drostenveen, over de heide, bij het Achterlandseveen en de
schaapskooi, waar u kans heeft om een van de twee herders te ontmoeten.
Vanuit het bezoekerscentrum in Ruinen beginnen enkele wandel- en
fietsroutes. In het gebied is zo’n zestig kilometer aan rondwandelingen
uitgezet. In het Dwingelderveld komen zowel dopheide, struikheide,
kraaiheide als lavendelheide voor, twee beschermde planten van het
Drentse heidelandschap.

In Zuidwest-Drenthe ligt een bijzonder natuurgebied: Nationaal
Park Dwingelderveld. In Nationale Parken staan beheer en
ontwikkeling van de natuur centraal. De beheerders van het
Dwingelderveld - Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en
particulieren - zorgen dat bossen, heidevelden en vennen in
topconditie blijven. Fiets- en wandelpaden, natuurpaden en
ruiterroutes bieden u de gelegenheid om de natuur te ontdekken.

Wie in het Dwingelderveld is, kan genieten van veel verschillende
landschappen. Het is een erg afwisselend gebied waar jaarlijks
veel natuurgenieters en vakantiegangers op afkomen. Het gebied
wordt doorkruist door vele wandel- en fietspaden, gemarkeerd en
ongemarkeerd, verhard en onverhard. Daardoor kunt u in grote
delen van het gebied komen. U mag echter niet van het pad af.
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