
 

Dit is de plek... waar je natuurlijk vaart
Wuivende rietkragen en rusteloos zwevende libellen. Een meerkoet neemt een duik. In de verte hoor je ganzen gakken. 

Weelderige natuur tussen wal en schip. Even verderop leg je aan en geniet je van een kop koffie bij het paviljoen. De 

Drentse vaarwegen voeren je naar de meest idyllische plekjes. We wensen je een natuurlijke vaart!



Zuidwest Drenthe: Drentse Hoofdvaart, Turfroute en Hoogeveensche vaart

Drentsche Aa: Zuidlaardermeer en Drentsche Aa

Zuidoost Drenthe: Verlengde Hoogeveensche vaart, Bladderswijk en Stieltjeskanaal

Hondsrug/Hunzevallei: Beekdallandschap Hunzevallei 

Drentse Hooglanden: De Witte Wijk, vennen, veentjes en zwemplassen

Kop van Drenthe: Noord-Willemskanaal, Leekstermeer 

Drentse regio’s en waterwegen



Van wal!
Deze brochure bevat een schat aan informatie voor de vaarrecreant. Allereerst natuurlijk praktische informatie over bruggen, sluizen en voorzieningen. 

Maar ook tal van nuttige tips, interessante wetenswaardigheden én de leukste adresjes. De provincie Drenthe is in deze brochure opgedeeld in 

zes regio’s, zodat je makkelijk de informatie vindt over het gebied waarin je vaart. De zes regio’s staan hiernaast afgebeeld en worden in de volgende 

hoofdstukken belicht.

 

We wensen je een onvergetelijke vaart!

Meer informatie

www.drenthe.nl/varen

www.touristinfodrenthe.nl

www.beeldschoonwater.nl



Over kalm kabbelend water door Drenthe

Over kalm kabbelend water glijd je door een steeds wisselend decor. Dwars door ongerepte natuur en tot in het centrum van levendige steden.  

Door bossen, heidevelden en hoogveen. Doordat de vaarwegen vrij smal zijn, zie je veel aan weerszijden van de wal. Een paar futen fladderen op, de zon  

fonkelt op het water. Je ontdekt kanalen, vaarten, riviertjes en meren. In alle rust. Dit zijn de Drentse wateren!

drenthe.nl/varen



In het water
Drenthe telt heel wat fraaie vaarroutes in de vorm van kanalen en vaarten, maar er zijn 

ook lieflijke beken, zwemplassen, verscholen vennetjes en weidse meren. Je kunt in Dren-

the op allerlei manieren van het water genieten - meestal midden in de natuur. 

Op het droge
Het land is in Drenthe al even veelzijdig als het water. Ga dus voortvarend op verkenning 

uit met vaste grond onder je voeten. Hoewel je zult merken dat de grond in Drenthe niet 

overal even vast is. In de prachtige hoogveengebieden veert het veenmos onder je voeten: 

een gekke gewaarwording!

Je vindt in Drenthe uitgestrekte natuurgebieden vol avontuurlijke fiets- en wandelpaden. 

Kleinschalig gecultiveerd landschap, dat er steeds weer anders uitziet. Hier kun je heerlijk 

ronddwalen langs heide, esakkers en eeuwenoude zandpaden. Grafheuvels en hunebed-

den getuigen van een ver verleden. Een paard draaft enthousiast een eindje met je mee 

door zijn wei. Korenbloemen in de tarwevelden lonken naar je met hun hemelsblauw. 

Uitgekeken in de natuur? In de middeleeuwse brinkdorpjes vind je gezellige terrasjes en 

cafés in overvloed.

Kunst langs de kant
Varend door Drenthe zul je langs de kant regelmatig unieke kunstwerken passeren. Zoals 

de zeven meter hoge aluminium toetertoren van Alphons ter Avest bij de sluis van Peelo of 

de stalen sluisventielen van Martin Borchert bij de Nieuwebrugsluis in Hoogeveen. Je kunt 

vanaf het Drentse water genieten van de meest uiteenlopende kunstfiguren, van bronzen 

ganzenhoedsters tot ontzagwekkende mythische wezens.

Hoog niveau
Het midden van Drenthe ligt hoger dan de randen van de provincie. Drenthe is net 

een omgekeerd soepbord. Het hoogteverschil bedraagt bijna 18 meter. Vandaar dat je 

regelmatig op sluizen stuit. Het grootste hoogteverschil dat je in één keer moet overbrug-

gen, is dat in de Nieuwebrugsluis bij Hoogeveen. Hier ga je met schip en al maar liefst 

6,30 meter de hoogte of juist de diepte in.

Rondje varen
De Drentse vaarroutes hebben een goede verbinding met de vaarwegen in andere provin-

cies. Vanuit Friesland vaar je over de Compagnonsvaart Drenthe in. Ook vanuit Groningen 

Activiteiten in Drenthe

Ook cultuurfanaten zijn in

Drenthe op hun plek. De provincie

telt heel wat musea, galeries,

ateliers en theaters. En niet

alleen in de steden. In Drenthe

zijn de kunsten overal…

zelfs langs het water.



en Noord-Duitsland is Drenthe goed te bereiken. Je kunt zelfs een rondje door Friesland, 

Drenthe en Groningen varen.

Toen…
De vaarten en kanalen in Drenthe kennen een lange geschiedenis. Eeuwenlang dienden ze 

voor het vervoer van turf dat in Drenthe werd gestoken. In de negentiende eeuw beleefde 

de turfvaart in Drenthe gouden tijden. Het zuidoosten van de provincie werd verveend en 

men groef verschillende nieuwe kanalen voor het transport van het ‘bruine goud’. Begin 

twintigste eeuw daalde de turfproductie snel, maar de vaarten werden nog volop gebruikt 

voor het vervoer van landbouwproducten als aardappelen en suikerbieten. Na de Tweede 

Wereldoorlog nam het vrachtvervoer over de weg sterk toe en verloren de kanalen en 

vaarten hun belangrijke functie. Veel Drentse waterwegen raakten in het slop en werden 

voor de scheepvaart gesloten. Bruggen en sluizen maakten op veel plekken plaats voor 

dammen.

… en nu
Maar er is hoop voor de historische vaarten en kanalen in Drenthe. De recreatievaart is in 

opkomst en steeds meer oude vaarroutes worden opnieuw bevaarbaar gemaakt. Oude, soms 

monumentale bruggen en sluizen worden hersteld en er zijn de laatste jaren al meerdere 

trajecten opnieuw opengesteld. De turfvaart heeft plaats gemaakt voor de pleziervaart…

Je kunt varen, surfen, kanoën, 
zwemmen, vissen en zelfs
duiken. Of gewoon op je

buik naar een beekje staren
dat dwars door het groen

meandert…



Meer informatie

www.drenthe.nl/varen

www.touristinfodrenthe.nl

www.beeldschoonwater.nl

Grevelingskanaal  Sinds 2008 kun je vanaf het Zuidlaardermeer weer over het Grevelings-

kanaal naar Bareveld varen en daar vandaan naar Stadskanaal of Winschoten. Maar liefst 

38 bruggen en twee sluizen zijn langs dit traject gerenoveerd of nieuw gebouwd. Je vaart 

dwars door de oude veenkoloniën, langs authentieke veendorpen als Annerveenschekanaal 

en Eexterveenschekanaal en onder negentiende-eeuwse bruggen door. Een vaart door de 

geschiedenis.

Erica-Ter Apel  Er wordt hard gewerkt aan het herstel van de vaarverbinding tussen Erica en 

Ter Apel. Een klein deel van het traject is al afgerond. Inmiddels kun je vanuit Ter Apel via 

Emmer Compascuum naar het Veenpark varen. Als alles volgens plan verloopt, kun je vanaf 

2013 de hele route Erica - Ter Apel varen en een rondje door Drenthe maken.

De Blauwe As  Over een tijdje kun je vanuit de Asser binnenstad niet alleen westwaarts, 

maar ook noordwaarts varen richting het Noord-Willemskanaal. Er wordt namelijk een vaar-

verbinding gemaakt tussen de Vaart en het Havenkanaal in Assen. De Blauwe As, zo luidt 

de naam van dit traject. Binnenkort kun je dus een rondje Assen doen!

Beeldschoon water  Heldere beekjes, sierlijk wuivende waterplanten. Een slak grazend op 

een plompenblad. Duizend tinten groen… Fotograaf Willem Kolvoort heeft - in samenwerk-

ing met de Milieufederatie Drenthe en stichting Het Drentse Landschap - op unieke wijze 

de Drentse onderwaterwereld in beeld gebracht. Zijn prachtige foto’s zijn bijeengebracht in 

het boek Beeldschoon Water. In dit boek lees je veel over water en natuur, het onderwa-

terleven, de waterkwaliteit en het ecologisch belang van het water in Drenthe.



 -

“Er gebeurt altijd wel wat…”
We zijn allebei rasechte Drenten en hebben jarenlang als sluiswachter samengewerkt. Als sluiswachter bij de Drentse Hoofdvaart bedien je niet alleen de bruggen en 

sluizen, maar zorg je ook voor het onderhoud langs de vaart. Alle voorkomende werkzaamheden, tot aan bomen zagen toe. Maar we gaan ook met groepen varen, 

schoolklassen bijvoorbeeld. Vaak vanuit het bezoekershuis hier bij de Veenesluis. Dat is ingericht als museum en je kunt er veel leren over de Drentse kanalen. Dit werk 

is heel afwisselend en er gebeurt altijd wel wat. Spannende dagen met hoog water tot boven de sluisdeuren. Of een bootje dat blijft hangen, omdat mensen het touw 

niet laten meevieren bijvoorbeeld. Maar zo erg als in de reclame, dat andere boten eronder door varen, dat maak je hier niet mee hoor. De scheepvaart is ons dagelijks 

bestaan. Dat hou je toch, daar leef je voor. Het zit in je bloed!

Albert Vierhoven en Willem Boerhof, (ex)brug-sluisbedienaren

Zuidwest Drenthe



Gebiedsinformatie - Drentse Hoofdvaart

Al honderden jaren verbindt de Drentse 

Hoofdvaart de steden Assen en Meppel 

met elkaar. De vaart stroomt pal langs 

twee nationale parken: het Dwingelder-

veld en het Drents-Friese Wold. Hier kun je 

eindeloos ronddwalen. 

In het glooiende Drents-Friese Wold wissel-

en uitgestrekte bossen en indrukwekkende 

zandverstuivingen elkaar af. Het Dwin-

gelderveld is een van de grootste heide-

gebieden van Nederland. Het is er stil en 

de horizon ligt ver weg. Genoeg natuur 

geproefd? Dan is het heerlijk toeven op 

een terrasje aan de brink in eeuwenoude 

esdorpjes als Diever en Dwingeloo. Bij 

Dieverbrug staan twee imposante kalk-

ovens. Ze stammen uit 1926 en zijn ge-

bouwd voor de productie van schelpkalk.

Turfroute

Via de Turfroute zie je Friesland, Drenthe 

en Overijssel vanuit een heel bijzondere 

invalshoek. Je vaart dwars door natuurge-

bieden en langs gezellige dorpjes. De vaar-

route is erg smal, waardoor je volop van het 

afwisselende landschap kunt genieten.

Hoogeveensche Vaart

De Hoogeveensche Vaart ligt tussen Mep-

pel en Hoogeveen en doorkruist het idyl-

lische Reestdal. Je kunt er heerlijk fietsen 

langs het kronkelende riviertje De Reest 

met zijn hooilanden vol bloemen en 

ooievaars! De steden Meppel en 

Hoogeveen bieden volop cultuur en vertier. 

Je vindt er musea, leuke winkels en sfeer-

volle eetgelegenheden. In Meppel kun je 

helemaal doorvaren tot in het historische 

centrum met zijn fraaie grachten. 

Zuidwest Drenthe
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Kunst aan de wal

Uffeltersluis, beeld van een man die een boot draagt, gemaakt door de

kunstenaar Steef Roothaan.

Haarsluis, kunstwerk Balans van Guido Geelen.

Rogatsluis, Rogat, beeld Zomergasten, een ontwerp van Cune van Groeningen.

Nieuwebrugsluis, Hoogeveen, “De sluisventielen” van Martin Borchert

Actief aan de wal

Pim’s Outdooractiviteiten, Bosweg 5, Diever,

0521-591325, www.depolle-diever.nl

50 km ATB routes, Appelscha en Smilde, www.np-drentsfriesewold.nl

Appelscha-outdoor: survival/klimmen, Roggeberg 1, Appelscha

0516-430179, www.appelscha-outdoor.nl

Winkelen aan de wal

Huus met de Belle, Zuidwolderweg 2a, Echten, 0528-250806

De Wheem, De Wheem 1, Meppel, 0522-820235, www.wheem.nl 

In de Lindetuin, Hoofdstraat 49, Diever, 0521-594930, www.lindetuin.nl

De Koker, Hoofdstraat 172, Hoogeveen, 0528-267985

Bloemenatelier Nauta, Westerkerkstraat 2a, Hoogeveen, www.nautabloemen.nl 

Een kijkje aan de wal

Bezoekershuis Venesluis, sluiswachterwoning aan de Drentsche Hoofdvaart

Shakespeare theater Diever, Hezenes 3, Diever,

0521-591223, www.shakespearetheaterdiever.nl 

Hunebedden Havelterberg, Havelte, www.hunebedden.nl 

De Lokkerij, Schiphorsterweg 28, de Wijk, 0522-442291, www.delokkerij.nl 

Echten,  historisch dorp www.echten.nl 

Planetron, Drift 11b, Dwingeloo, 0521-593535, www.planetron.nl

Museum De 5000 Morgen, Hoofdstraat 9, Hoogeveen,

0528-231530, www.5000morgen.nl 

Drukkerijmuseum Meppel, Kleine Oever 11, Meppel,

0522-242565, www.drukkerijmuseum-meppel.nl

Eten aan de wal

De Drie Kalkovens, Steenwijkerstraatweg 98, Meppel, 

0522-240200, www.dedriekalkovens.nl

Huis aan de Dieversluis, Dieversluis 2, Dieverbrug,

0521-594929, www.huisaandedieversluis.nl

Chin. Indisch Rest. Hui Mao: Rijksweg 3, Dieverbrug, 0521-593030

De Molenhoeve, Echten, Echtenseweg 15, Hoogeveen,

0528-251236, www.demolenhoeve.nl 

De Groene Lantaarn, Hoogeveenseweg 17, PC Zuidwolde,

0528-372938, www.degroenelantaarn.com

Restaurant De Linthorst, Rijksweg NZ 22, Havelte,

0521-341219, www.delinthorst.nl

Natuur aan de wal

Informatiecentrum Diever, Bosweg 2a, Diever,

0521-591748, www.staatbosbeheer.nl.  

Specifieke informatie over het nationaal park. Dit bezoekerscentrum is tevens Tourist Info Punt.

Bezoekerscentrum Drents Friese Wold, Terwisscha 6a, Appelscha,

0516-464020, www.staatsbosbeheer.nl Informatie over de natuurlijke rijkdom van het 

nationaal park en de recreatieve mogelijkheden. In het bezoekerscentrum kan men ruiken, horen 

en zien wat er zoal in het park te beleven valt.

Informatiecentrum Huenderhoeve, Huenderweg 1, Doldersum,

0621-387710, www.drentslandschap.nl In het informatiecentrum dat gevestigd is in de 

voormalige schaapskooi wordt informatie verstrekt over het heidebeheer, het esdorp Doldersum en 

het brongebied van de Vledder Aa. Zie ook: www.np-drentsfriesewold.nl 

Zuidwest Drenthe
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Meppel is een sfeervolle stad gelegen aan de poort van Drenthe. Van oudsher is Meppel een 

goed bereikbare handelsstad met de diepste landinwaarts gelegen haven. Meppel is gunstig 

gelegen op een kruispunt van wegen, spoor en water. Het leven in Meppel is goed. De stad ligt 

tussen drie natuurgebieden in en heeft de stedelijke voorzieningen binnen handbereik. 

De stad kenmerkt zich door haar compacte, historische centrum. De sfeervolle grachten, pleinen 

en straten vormen het decor voor een gezellige winkelstad. Er zijn vele bijzondere en sfeervolle 

boetiekjes, maar ook landelijke winkelketens. Ook heeft het centrum veel horecagelegenheden 

waar u gezellig kunt borrelen en eten in (eet)cafés en restaurants. 

Meppel bruist het hele jaar van de evenementen die mensen uit de hele regio bezoeken.  

Meppel is een perfecte uitvalsbasis voor tochten met de boot, te voet of met de fiets.  

In en buiten het centrum van Meppel liggen mooie parken. Vanuit het beschermde natuurgebied 

stroomt het riviertje de Reest dwars door de stad. Op enkele kilometers afstand kunt u kennis 

maken met het Wieden en Weerribben gebied of Nationaal Park Dwingelerveld. Voor wande-

laars zijn bij VVV Meppel stadswandelingen verkrijgbaar, ook onder leiding van een gids. 

De combinatie van natuur en groen met het stadse gevoel maken Meppel een sprankelende  

en veelzijdige stad voor iedereen. Meppel nodigt je uit om het zelf te ervaren.

Meer informatie

over activiteiten en 

evenementen in Meppel 

vindt u op www.meppel.nl 

en www.vvvmeppel.nl. 

Ontdek de plek die alles heeft... Meppel: stad met stijl! 



“Schoon water…”
We zijn al jaren vrijwilliger bij stichting Het Drentse Landschap. Dat geeft veel voldoening. Zo kunnen we onze liefde voor de natuur actief uitdragen. We geven lezingen 

en cursussen, doen aan educatie en pr, maar we richten ook exposities in. Zoals de foto-expositie Beeldschoon Water van Willem Kolvoort. Dat is een schitterende ten-

toonstelling met foto’s van het water in Drenthe. Beken, sloten, kanalen, vennetjes, meren… Het bijzondere aan die foto’s is dat ze onder water zijn gemaakt en vaak ook 

half onder water, half boven water - een ongewone invalshoek. De wereld onder water en de wereld boven water op één foto. Zo krijg je een heel verrassend beeld van 

Drenthe. En je ziet hoeveel planten en dieren er in de Drentse wateren leven. Prachtige foto’s! Ze maken je ervan bewust hoe belangrijk schoon water is…

Kees Contant en Jan Visser, vrijwilligers stichting Het Drentse Landschap en bouwers van de expositie Beeldschoon Water van Willem Kolvoort

Drentsche Aa 



 

Drentsche Aa

Ten oosten van het Noord-Willemskanaal 

ligt het Nationaal Beek- en Esdorpenland-

schap Drentsche Aa. Je vindt er heldere 

beekjes die door velden vol bloemen 

kronkelen, lieflijke esdorpen en uitgestrekte 

heidevelden. Een uniek landschap dat 

eeuwenlang nauwelijks is veranderd en 

waarin je uren kunt wandelen en fietsen. 

Ongerepte natuur met een enorme rijkdom 

aan planten en dieren. Op het Balloërveld 

gaan natuur en cultuurhistorie hand in 

hand. Te midden van stuifzand en heide 

doemen mysterieuze grafheuvels op en 

dwars door het veld lopen middeleeuwse 

karrensporen. In plaatsen als Rolde,  

Gasteren en Zuidlaren vind je sfeervolle 

brinken met een keur aan gezellige  

terrasjes, waar je heerlijk kunt bijkomen  

na een lange tocht.

Zuidlaardermeer

Ten noorden van het levendige dorp Zuid-

laren ligt het Zuidlaardermeer. Aan de zuid-

kant van het meer vind je een jachthaven, 

waar je een zeilboot, roeiboot of kano kunt 

huren. Maar je kunt ook gewoon een zon-

nebad nemen op het strand of neerstrijken 

op het terras pal aan het water. 

Vanaf het Zuidlaardermeer kun je via het 

Grevelingskanaal verder varen richting 

Stadskanaal en van daaruit naar Oost-

Groningen en Duitsland. Het Grevelings-

kanaal wordt overspannen door een aantal 

fraaie monumentale bruggen die uit de 

negentiende eeuw stammen.

Drentsche Aa
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Kunst aan de wal

Yvonne Visser, Nijlande 19, Nijlande, 0592-243294, www.bronzen-beelden.nl

Actief aan de wal

Zeilschool Zuidlaardermeer De Bloemert 1, Midlaren 

050-4092379, www.zuidlaardermeer.nl

Pension de Borg, Borgweg 37, Schipborg,

050-4091251, www.deborgrecreatie.nl

Breeland Recreatie, De Bulten 2 – 4, Annen,

0598-468577, www.breelandrecreatie.nl 

Zeilschool Zuidlaardermeer,

www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl

Winkelen aan de wal

Lifestyle de Kroon, Stationsweg 5, Zuidlaren,

050-4090008, www.delifestyle-dekroon.nl

The Kissing Horses, Zuidlaarderweg 2, Tynaarlo

0592-544421, www.thekissinghorses.nl

Antiekboerderij Story, Asserstraat 10, Gieten,

0592-263344, www.antiekboerderijstory.nl 

Een kijkje aan de wal

Sprookjeshof, Groningerstraat 10, Zuidlaren,

050-4091212, www.sprookjeshof.nl

De Molen, Grote Brink 22, Rolde, tevens Tourist Info Punt 

Schaapskudde Balloërveld, Crabbeweg 2, Ballloo/Rolde

www.schaapskuddeballoerveld.nl

Havezathe Laarwoud, Laarweg 6, Zuidlaren, 050-4096868

Museummolen de Wachter, Havenstraat 36, Zuidlaren,

050-409450, www.dewachter.nl

Eten aan de wal

Restaurant de Vlindertuin, Stationsweg 41, Zuidlaren

050-4094531, www.restaurant-devlindertuin.nl

De Bloemert, De Bloemert 1, Midlaren, 050-4091555, www.debloemert.nl

Natuur aan de wal

Informatiecentrum ‘de Homanshof’, Lusenhof 20, Anloo,

0592-273061, www.staatsbosbeheer.nl, www.drentscheaa.nl

Informatiecentrum Balloërveld, Crabbeweg 2, Balloo,

www.schaapskuddebaloerveld.nl

Kampsheide, Balloo, www.drentslandschap.nl



1400 kilometer wandelplezier in onbekend Drenthe!
Er wordt wat afgewandeld in onze prachtige provincie! Het is toch ook heerlijk om in ons 

jachtige bestaan af en toe even tot rust te komen door de benen te strekken, frisse lucht 

op te snuiven en te genieten van al het moois om ons heen. Met de Knapzakroutes kom je 

dan ook nog eens op heel bijzondere plekken waarvan je wellicht het bestaan niet wist.

 

Knapzakroutes zijn avontuurlijke wandelroutes door de provincie Drenthe; routes die 

laten zien dat rond de Drentse dorpen nog veel te ontdekken valt. Anders dan de meeste 

wandelroutes, houdt de Knapzakroute zich niet aan de geijkte wandelpaden, veelal afgezet 

met gekleurde paaltjes. De Knapzakroutes laten je de onbekende plekken van Drenthe 

zien. Cultuurhistorie en bijzondere flora en fauna krijgen onderweg volop aandacht, 

waardoor je Drenthe heel anders gaat zien.

Routes zijn te koop bij de boekhandel, de Toeristische Informatie Punten en  

VVV of te bestellen via de website: www.knapzakroutes.nl    

Kijk voor een uniek  vakantieverblijf in de Drentse natuur op www.drentslandschaplogies.nl

Meer informatie
In boekvorm Uitgevers bv

Brink 36 - 9401 HV Assen
0592-308405

info@inboekvorm.nl 
www.knapzakroutes.nl
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“Dwars door het hoogveen...”
Meer dan varen alleen, dat is waar we ons voor inzetten bij het herstel van de vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel. Die verbinding moet op termijn de vaarwegen 

in Overijssel en Drenthe koppelen aan die van Groningen en Duitsland. De historische situatie wordt in ere hersteld en tegelijkertijd krijgt de natuur aan de oevers 

ruim baan. We pakken niet alleen het kanaal zelf aan, maar ook de omgeving. Zo wordt er langs een deel van het traject een fietspad aangelegd en er komt zowel een 

spaarsluis als een koppelsluis met ecobrug. Het wordt de moeite waard om langs het water te wandelen en te fietsen. Ook vanaf het water kun je volop van de omge-

ving genieten: het kanaal loopt namelijk dwars door drie unieke hoogveengebieden, de Hondsrug en het nieuwe bedrijvenpark. En je kunt nu, na veertig jaar, weer 

naar het Veenpark varen. Een bijzondere belevenis. Het is een groot project, maar begin 2013 zal de vaarroute helemaal in zijn oude glorie zijn hersteld…

Willem Paas, projectleider herstel vaarverbinding Erica - Ter Apel

Zuidoost Drenthe



Verlengde Hoogeveensche Vaart

Tussen Hoogeveen en Zwartemeer loopt  

de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Het 

weidse landschap in de vlakke veenkolo-

niën contrasteert prachtig met het klein-

schalige esdorpenlandschap rond plaatsjes 

als Zweeloo, Gees en Oosterhesselen. Dor-

pen met oeroude klinkerwegen en brinken. 

In Emmen kun je heerlijk winkelen in de 

buitenlucht of overdekt. Je kunt er trouw-

ens ook op safari: bij het Dierenpark in het 

centrum van Emmen word je omringd door 

olifanten, leeuwen en tropische vlinders.

Bladderswijk

De Bladderswijk verbindt het Oranjekanaal 

met de Verlengde Hoogeveensche Vaart. 

Niet ver van dit kanaal ligt een uniek 

natuurgebied: het Bargerveen. Ruimte, stilte 

en zeldzame planten en dieren zijn de voor-

naamste ingrediënten van dit uitgestrekte 

hoogveenreservaat. Hier kun je uren 

fietsen langs heidevelden, veenmeertjes en 

grasland vol orchideeën. Vanaf de uitkijk-

heuvels heb je een schitterend uitzicht 

over het Bargerveen. Bij het Veenpark in 

Barger-Compascuüm stap je terug in de tijd. 

De tijd van turfschuiten en plaggenhutten. 

Per stoomtrein kun je een rit maken dwars 

door het veen.

Stieltjeskanaal

Het Stieltjeskanaal loopt van Nieuw- 

Amsterdam naar Coevorden. Je kunt 

helemaal doorvaren tot in het centrum van 

Coevorden, een mooie stad met middel- 

eeuwse vestingwerken en gezellige winkel-

straatjes. Ook het dorp Schoonebeek, met 

zijn monumentale boerderijen en karakte-

ristieke jaknikkers, is een bezoekje waard. 

Zuidoost Drenthe
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Zuidoost Drenthe

Kunst aan de wal

“De Sluiswachter”, gemaakt door Hans van Bentem, Stieltjeskanaalsluis

“1 plus 1 is 1”, gemaakt door Carlo Kroon en Loes Heebrink Nieuw Amsterdam 

langs de Verlengde Hoogeveenschevaart 

“Waterweg als bouwwerk” gemaakt door Wia van Dijk, Ericasluis

 “De Sluiswachter” door Onno De Ruijter, Noordschschutsluis, Noordscheschut

Actief aan de wal

Recreatiepark Ermerstrand, Steenbakkersweg 3, Erm,

0591-564014, www.ermerstrand.nl

Aquano, Pampertbrug, 06-21958414, Stieltjeskanaal, www.bentheimer.n 

Huttenheugte, Reindersdijk 55, Dalen,

0524-594666, www.dagjecenterparcs.nl/huttenheugte

Sauna  de Brug, Verlengde Hoogeveense Vaart 32, Oosterhesselen,

0524-581735, www.sauna-hesselerbrug.nl

Winkelen aan de wal

De Kebof, Gees Dorpsstraat 23, Gees, 0524-582233, www.kebof.nl

De Eikenhof, Mepperstraat 17, Meppen, 0591-371539, www.eikenhofmeppen.nl

Fiddle Faddle, Sallandsestraat 4, Coevorden, 0524-513549

Just British, Schaapsveensweg 12, Gees, 0524-222916 www.just-british.nl

Dehullu, Schaapveensweg 16, Gees, 0524-582141, www.beeldeningees.nl

Een kijkje aan de wal

Van Goghhuis, Van Goghstraat 1, Veenoord/Nieuw-Amsterdam,

0591-555600, www.vangogh-drenthe.nl

Dierenpark Emmen, Hoofdstraat 18, Emmen,

0591-850855, www.dierenpark-emmen.nl

Stedelijk museum Coevorden, Arsenaal, Haven 6, Coevorden Coevorden,

www.museumcoevorden.nl

Veenpark, Berkenrode 4, Barger-Compascuum, 0591-324444, www.veenpark.nl

Plopsa Indoor Coevorden, Reindersdijk 57, Dalen,

0524-523380, www.plopsa.be/plopsaindoorcoevorden

Eten aan de wal

Pizzeria Ristorante Trivio Del Villaggio, De Kockstraat 8, Meppen,

0591-371254, www.trivio-del-villaggio.nl

Kasteel Coevorden, Kasteel 29, Coevorden,

0524-522009, www.kasteelcoevorden.nl

Hoes van Hol An, Oud Aalden 11, Aalden,

0591-371268, www.pannenkoekboerderij.nl

Tramlokaal, Mepperstraat 3, Meppen, 0591-372661, www.tramlokaal.nl

Eetcafé Groothuis, Stationsstraat 75, Emmen,

0591-649944, www.eetcafegroothuis.nl

Talenti Dorpsstraat 25, Gees, 0524-581199, www.talenti.nl

Natuur aan de wal

’t Veenland, www.hetveenland.nl

Veenloopcentrum Weiteveen, Zusterweg 17, 7765 AX Weiteveen,

0524- 541458, www.veenloopcentrum.nl

Bargerveen, Zwartemeer, www.staatsbosbeheer.nl

Landgoed de Klencke, Klenckerweg 9, Oosterhesselen

Boswachterij Gees en het Sleenerzand, www.staatsbosbeheer.nl





“Zwemmen in het bos…”
Het is superleuk om hier te wonen, want je kunt hier echt van alles doen. Het liefst ga ik zwemmen in de Ieberenplas. Dat is midden in het bos en er is ook een strand. 

In de zomer ben ik daar heel erg vaak en mijn beste vriend ook. Die heet Bart. Ik heb een grote krokodil die je kunt opblazen en je kunt er op zitten en daar spelen we 

altijd mee. We doen ook vaak watergevechten. Een keer lag er in de winter ijs op de plas. Toen heb ik daar met school geschaatst en we hadden schaatswedstrijden. Ik 

ben tweede geworden. Dat was echt vet. Ik ben ook een keer met papa naar het Blauwe Meer geweest, toen ik nog klein was. Ik had mijn duikbril mee, want het water 

is daar lichtblauw en dat ziet er heel leuk uit onder water…

Mees, 7 jaar

Drentse Hooglanden



Vennen, veentjes en zwemplassen

De naam Drentse Hooglanden is niet uit de 

lucht gegrepen: het midden van Drenthe 

ligt wat hoger dan de rest van de provincie. 

Hier vind je ruige vlaktes en kilometers-

lange zandpaden. Oeroude jeneverbessen 

rijzen statig op uit het weidse landschap 

en in de bossen liggen talloze vennen en 

veentjes. Het hart van Drenthe is puur 

natuur en je kunt er heerlijk rondstruinen. 

Maar ook zwemmen. In de boswachterijen 

Grolloo en Hooghalen tref je verschillende 

zwemplassen, midden in het bos. Zoals de 

Ieberenplas bij Elp en ’t Loomeer vlakbij 

Schoonloo. Cultuurschoon is er in de Drentse 

Hooglanden ook volop. Bijvoorbeeld in 

het monumentale dorp Orvelte, met zijn 

klinkerweggetjes en rieten daken. 

Neem een kijkje bij de smederij of de 

schaapskooi, waar het lijkt of de tijd heeft 

stilgestaan. Sta zelf ook eens stil, maar 

dan bij een heel andere kant van onze 

geschiedenis: in het herinneringscentrum 

Kamp Westerbork kom je iets dichter bij de 

107.000 mensen die in de Tweede Wereld-

oorlog vanuit dit kamp naar Oost-Europa 

zijn gedeporteerd. 

De Witte Wijk

In de Drentse Hooglanden vind je een heel 

klein stukje kanaal: de Witte Wijk. Langs 

deze vaarweg ga je de regio zuidwest-

Drenthe in. Van daaruit kun je via de 

Turfroute verder varen naar Friesland, over 

de Opsterlandse Compagnonsvaart.

Drents e Hooglanden
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Kunst aan de wal

“Aarzeling” en “Voleinding” van Joan Bruggink  

en “Ontmoeting” en “Bezieling” van Tine Mersmann, kunt u vinden  

langs de Drentsche Hoofdvaart tussen Bovensmilde en Hoogersmilde

Actief aan de wal

Joytime vrijetijds aktiviteiten: survival, Oostereind 12, Grolloo,

0592-501655, www.joytime.nl

Outdoor Grolloo Klimpark Oostereind 12a, Grolloo, www.outdoorgrolloo.nl

Taribush Events, Lheebroek 30a, Dwingeloo, www.taribush.nl

Winkelen aan de wal

Loods 2a, De Noesten 12a, 9431 TC Westerbork, www.denoesten12a.nl

Bloemsierkunst Hilbrands, Burg G v Weezelpln 12/A, Westerbork, 0593-332409

De Nostalgie, Dorpsstraat 2, Orvelte, 0593-592753, www.de-nostalgie.nl

Shoebox/The Top Next Door, Brinkstraat 36, Beilen, 0593-525030 

Groot Goed, Schoolstraat 1, Orvelte, www.vitashop.nl

Galerie de Kalebassenkar, Rijksweg 161, Hoogersmilde,

0592-459392, www.dekalebassenkar.nl

Een kijkje aan de wal

Galerie Wildevuur, Zwiggelterweg 4, Hooghalen, 

0593-592411, www.wildevuur.nl

Knipkunstmuseum Westerbork, Burg.G.v.Weezelplein 10, Westerbork,

0593-332924

Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Oosthalen 8, Hooghalen,

0593–592600, www.kampwesterbork.nl

Speelstad Oranje, Oranje 8, Oranje, 0523-687444, www.speelstadoranje.nl

Museumdorp Orvelte, 0593-322335, www.orvelte.net

Eten aan de wal

Museumrestaurant de Ar, Hoofdstraat 42-44, Westerbork,

0593-331533, www.museumherbergdear.nl

Café Brasserie Diggels, Hoofdstraat 8, Westerbork,

0593-331438, www.diggels.com

Pizzeria Picola Roma, Markt 8, Beilen, 0593-527288

Restaurant Hofsteenge, Hoofdstraat 11, Grolloo,

0592-501226, www.hofsteengegrolloo.nl

De Loohoeve, Hoofdstraat 20, Schoonloo, 0592-501490, www.deloohoeve.nl

Natuur aan de wal

De Blinkerd, Vamweg 5, Wijster, 0592-313552, www.drentslandschap.nl

Bezoekerscentrum Nationaal park Dwingelderveld, Benderse 22,

Ruinen, 0522-472951, www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

Oriëntatiecentrum Spier, Oude postweg 12, Spier,

0593-562599, www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

Informatiecentrum Lhee, Achter ’t Zaand 1, Lhee-Dwingeloo,

0521-596600, www.staatsbosbeheer.nl

Scharreveld, heidegebied, Holthe





“Spelen op het water…”
Als kind wilde ik kapitein worden of toneelspeler. Nu ben ik schipper en theatermaker, dus dat is mooi bij elkaar gekomen. In de zomer brengen we theater op ons 

schip De Verwondering. In de winter spelen we in verschillende theaters. ’s Zomers varen we door heel Noord-Nederland en leggen steeds ergens anders aan om 

voorstellingen te geven. Daar komt veel bij kijken. Van tekstschrijven en repeteren tot contacten onderhouden met rijkswaterstaat en havendiensten. Onze voorstellin-

gen hebben niet altijd een relatie tot het water, maar wel tot de omgeving. Ik zoek altijd naar een verband met het hier en nu. Spelen op het water is bijzonder. Binnen 

in het schip stap je in een andere, theatrale werkelijkheid en als je dan in de pauze het dek op gaat, zie je een schitterende weidse wereld. Overdag heel levendig en ’s 

avonds prachtig verstild. Het leuke van varen door Drenthe is dat historie en landschap hier zo mooi samengaan…

Just Vink, artistiek leider Theater te Water en schipper op De Verwondering

Kop van Drenthe



Noord-Willemskanaal

Via het negentiende-eeuwse Noord-

Willemskanaal vaar je van Assen naar 

Groningen. Dwars door polders en langs 

dorpjes. Varend van stad naar stad pas-

seer je niet alleen verschillende sluizen, 

maar ook bijzondere kunstwerken. Zoals 

de bronzen kabouters die bij de sluis van 

Vries peinzend voor zich uit staren vanaf 

hoge dukdalven. In het esdorp Vries vind je 

gezellige terrassen en een fraaie romaanse 

kerk uit de twaalfde eeuw. Nog veel meer 

cultuur tref je in Assen je kunt helemaal 

doorvaren tot in het bruisende hart van 

de Drentse hoofdstad! Ook de voormalige 

dwangkolonie Veenhuizen is een bezoek 

waard. Ruim 150 rijksmonumenten getui-

gen er van een uniek verleden. Is je boot 

bescheiden van formaat, dan kun je vanaf 

het Noord-Willemskanaal een uitstapje 

maken naar het mooie Paterswoldsemeer, 

op de grens van Drenthe en Groningen.

Leekstermeer

Het Leekstermeer is het grootste meer 

van Drenthe. Duizenden jaren oud en heel 

veelzijdig. In de levendige jachthaven 

kun je heerlijk op het terras zitten, maar 

ook zeilles nemen. Panoramisch uitzicht 

verzekerd! Niet ver van het vertier vind je 

ongerepte natuur. Rietkragen en watervo-

gels waar je maar kijkt. Het Leekstermeer 

verbindt Drenthe met Groningen en ligt 

midden in een fraai coulisselandschap. Je 

kunt er prachtige wandelingen en fiets-

tochten maken in een steeds wisselend 

decor.

Kop van Drenthe
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Kop van Drenthe
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Kunst aan de wal

“De twee wachters” van Maree Blok en Bas Lugthart, Sluis de Punt 

“Bronzen kabouters” gemaakt door Roland Sohier, Sluis Vries

“Toetertoren” van Alphons ter Avest, Sluis Peelo

Actief aan de wal

Watersportcentrum Cnossen, Meerweg 13, Nietap/Roden, 

0594-512073, www.cnossenleekstermeer.nl 

De Zwerfsteen Outdoor, Esweg 18, Roderesch,

050-5019114, www.zwerfsteen.nl 

Winkelen aan de wal

De Vrijbuiter, Kanaalstraat 63, Roden, 050-5014901, www.vrijbuiter.nl 

Atelier 8, Kleine Marktstraat 8, Assen, 0592-308023, atelier8.vanboeijen.nl  

De Oude Snik, Groningerstraat 169, De Punt, 050-4061235  

Flair Mode, Marktstraat 21, Assen, 0592-318149

Fosbury, Markt 17 A, Assen, 0592-309198

Een kijkje aan de wal

Drents museum, Assen, 0592-377773, www.drentsmuseum.nl 

Gevangenismuseum, Veenhuizen, 0592-388264, www.gevangenismuseum.nl 

Speelgoedmuseum Kinderwereld, Brink 31, Roden,

050-5018851, www.kinderwereld.net/index.htm 

Verkeerspark Assen, De Haar 1-1a, Assen, 

592-350005, www.verkeersparkassen.nl

Klompenmuseum, Eelde, 050-3091181, www.klompenmuseum.nl 

Kunstpaviljoen, Nieuw-Roden, 050-5016383, www.kunstpaviljoen.nl  

Museum de Buitenplaats, Eelde, 050-3095818,

www.museumdebuitenplaats.nl  

Eten aan de wal

De Gulle gans Next Door, Markt 18, Assen, 0592-302667, www.gullegans.nl

Ristorante Pizzeria Bella Italia, Markt 4-5, Assen,

0592-314801, www.bella-italia.nl  

Hotel-Restaurant de Vriezerbrug, Vriezerweg 20, 9482 TB Tynaarlo,

0592-543626, www.hoteldevriezerbrug.nl  

De Jufferen Lunsingh, De Jufferen Lunsingh, Hoofdweg 13, Westervelde,

0592-612618, www.dejufferenlunsingh.nl

Natuur aan de wal

Informatiecentrum Fochteloerveen, Fochteloerveenweg 8, Fochteloo, 

www.natuurmonumenten.nl

Informatiecentrum Het Koetshuis, Hoofdweg 251b, Paterswolde, 

www.natuurmonumenten.nl

Hoogveenreservaat Bongeveen, Donderen, 

www.drentslandschap.nl



Laat je verrassen door de veelzijdige Kop van Drenthe

Het riet geeft je een doorkijkje over het Leekstermeer. Bontgekleurde zeilen scheren er 

over het water. Vanaf een uitkijktoren word je overdonderd door het ruige Fochteloërveen. 

Een kraanvogel zweeft hoog boven je voorbij. Woningen staan strak in het gelid en vormen 

een erewacht voor je in Veenhuizen… Onverwacht, maar echt Drenthe.

Je volgt slingerende klinkerweggetjes en beekjes. Je fietst door koele bossen en geniet van 

brinkdorpjes en oude Saksische boerderijen. Als vanzelf glijden stress en haast hier van

je af. Een zwerfkei onder een boom nodigt uit om even te gaan zitten en te genieten van 

de omgeving… Vertrouwd en helemaal Drenthe.

Op een boscamping ontwaken de eerste gasten. In alle rust maken wandelaars  

zich op voor een sportieve tocht. Je ‘klimt’ uit je boomhut, klaar voor een nieuwe dag… 

De Kop van Drenthe, de perfecte plek voor een zorgeloos verblijf en eindeloze 

zwerftochten. 

Meer informatie

De Kop van Drenthe 
www.veenhuizenboeit.nl

www.drenthe.nl
www.natuurmonumenten.nl

www.staatsbosbeheer.nl



“Overal waar water is…”
Als het even kan, ben ik op het water te vinden. Op de Drentse meren kun je uitstekend surfen, maar mijn nieuwste hobby is Stand Up Peddeling, ofwel SUP. Het leuke 

daarvan is dat je alleen maar een board en een peddel nodig hebt. En water natuurlijk. Overal waar water is, kun je suppen: op sloten, kanalen en kleine meertjes. Je 

traint er al je spieren mee en ook je evenwichtsgevoel. Het bijzondere van suppen is dat je heel veel ziet, omdat je staat. Op het water in Drenthe is het rustig, er zijn 

veel mooie plekken te vinden waar bijna niemand komt. Laatst was ik aan het suppen op een smal stroompje met riet aan de zijkanten. Stond ik plotseling oog in oog 

met een paar reeën die aan het drinken waren. Dat was een geweldig moment. Zo op je board op het Drentse water ben je echt één met de natuur…

Emiel Halma, fervent watersporter

Hondsrug-Hunzevallei



Beken en brinken

De Hunzevallei is een beekdal met een 

waterrijke natuur. Kronkelende beekjes 

banen zich een weg door moerassen en 

nat grasland. Een prachtig blauw ijsvogeltje 

neemt een plotselinge duik. Kanolief-

hebbers kunnen op de Hunze hun hart 

ophalen. Vanuit Annen kun je per Kano de 

natuurgebieden ‘Het Annermoeras’ en ‘De 

Elzenmaat’ bezoeken. Kilometers peddelen 

door een zuiver oerdal. Het loont de moeite 

af en toe eens stil te houden op het water 

en om je heen te kijken. Als je geluk hebt 

maak je kennis met de bever die hier sinds 

kort weer zijn burcht bouwt. 

De Hondsrug, een langgerekte zandrug, 

wordt al duizenden jaren bewoond. 

Indrukwekkende bossen en middeleeuwse 

esdorpen wisselen elkaar hier af. Een  

besloten landschap, waarin het heerlijk 

struinen is. In het bos stuit je op prehisto-

rische hunebedden en tussen de bomen 

door glinsteren kleine vennetjes in het 

zonlicht dat door de bladeren wordt 

gefilterd. Het grootste hunebed van  

Drenthe vind je aan de rand van Borger. 

Een esdorp met een gezellige brink en een 

middeleeuwse kerktoren.

Hou je van schaapjes tellen? Neem dan 

eens een kijkje op het Molenveld tussen 

Exloo en Odoorn. Hier houdt de Exloër 

schaapskudde de Drentse hei in toom.

Hondsrug-Hunzevallei
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Kunst aan de wal

”De Brugafdraaister” van Bert Kiewiet, Grevelingskanaal,

Annerveenschekanaal

“De Veenarbeiders” van Jef Depassé, Eexsterveenschekanaal

Kunstgalerie Arnold, Gasselterweg 1, Gasselternijveen

Actief aan de wal

Recreatiecentrum Hunzepark, Hunzepark 4, Gasselternijveen,

0599-512479, www.hunzepark.nl

Breeland recreatie: kano/stepverhuur/survival, De Bulten 2-4,

Annen, 0598-468577, www.breelandrecreatie.nl

Borger adventure: survival, Rolderstraat 1a, Borger,

0599-238411/06-30177060, www.borgeradventure.nl

GPS activities, Rozendael 52, Borger, 06-50232431, www.gpsactivities.nl

Zeilschool Zuidlaardermeer, De Bloemert 1, Midlaren,

050–4092379, www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl 

Winkelen aan de wal

Natuurvoedingswinkel de Ieme, Hoofdstraat 61/A, Borger,

0599-236124, www.biologica.nl 

Koffie-en theeschenkerij Theekrans. Hunzelaan 2, Gasselternijveen,

0599-564254, www.thee-krans.nl

Kaasmakerij Karwij, Hunebedweg 4, Rolde,

0592-242863, www.drentseaazuivel.nl

Atelier-Galerie De Naaidoos, Zuiderdiep 74 Nieuw Buinen,

0599-62 06 76, www.denaaidoos.nl

Een kijkje aan de wal

Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, Borger,

0599-236374, www.hunebedcentrum.nl

Kabouterland, Zuiderhoofdstraat 11, Exloo, 591-549843, www.kabouterland.net

Ellert en Brammert, Tramstraat 73, Schoonoord,

0591-382421, www.ellertenbrammert.nl

Attractiepark Drouwenerzand, Gasselterstraat 7, Drouwen,

0599-564360, www.drouwenerzand.nl

Museummolen de Wachter, Havenstraat 36, Zuidlaren, 

050-409450, www.dewachter.nl

Eten aan de wal

De rustende Jager, Eext, 0592-261347, www.herbergderustendejager.nl

De Schaopndrift, Exloo 0591-549030, www.schoapendrift.nl 

Restaurant pannenkoek-speelboerderij De Deugniet, Borger,

0599-236866, www.de-deugniet.nl

Hertogin van Bedfort, Odoorn, 0591-514053, www.hoteldestee.nl 

Pannenkoekenboerderij De Snoepert, Odoorn,

0591 512552, www.desnoepert.nl

Restaurant De Gaffel, Valthe, 0591 51 35 36, www.restaurantdegaffel.nl

Paviljoen Breeland, Annen, 0598-468577, www.breelandrecreatie.nl

Natuur aan de wal

Informatiecentrum het Boomkroonpad/Houtvester Kuhnhuis, 

Steenhopenweg 4, Drouwen, 0592-377305, www.staatsbosbeheer.nl

Schapen informatiecentrum, naast schaapskooi, Hoofdstraat 57, Exloo,

www.schaapskuddeexloo.nl

Hunzedal, www.drentslandschap.nl



 

Wij nemen je graag in de boot
Omdat we iets hebben met water nemen wij je graag in de boot! Bij Breeland Recreatie in 

Annen, het Hunzepark in Gasselternijveen en op het Zuidlaardermeer kano en zeil je in de 

spannende natuur met de weidsheid van de unieke Hunzevallei om je heen. De rivier De 

Hunze kronkelt prachtig door deze vallei. 

Outdoor avonturen beleef je in de natuur vanuit de locaties voor zowel groepen als 

individueel. Spannende momenten op een stormbaan of tijdens een survival geven je 

een kick en adrenaline.  ‘Red ik het of red ik het net niet’. Ontspannen recreatie die het 

spannend maakt. 

Met je collega’s de accu weer opladen? Tijd voor een vergader-bijeenkomst in combinatie 

met een ‘stoer’ weekendje teambuilding bijvoorbeeld. Het zakelijke en het aangename 

koppelen. Ook dat kan bij ons! Door de combinatie van uitstekend geoutilleerde 

accommodaties, een breed activiteiten aanbod en een natuurlijke omgeving is succes 

verzekerd. 

Breeland Recreatie, het Hunzepark en Zeilschool Zuidlaardmeer zijn van alle markten thuis 

om jou de juiste (ont)spanning te geven. 

Meer informatie
Breeland  

www.breelandrecreatie.nl 

Hunzepark  
www.hunzepark.nl

Zeilschool Zuidlaardermeer  
www.zeilschoolzuidlaardermeer.nl



“Mensen wegwijs maken geeft zoveel voldoening!”
Als horecaondernemer heb ik mijn leven lang met mensen gewerkt. Toen ik mijn bedrijf had verkocht, ging ik de omgang met mensen erg missen. Dus was ik er snel 

bij toen ik hoorde dat het Tourist Info punt hier in het dorp vrijwilligers zocht. Nu werk ik er al een jaar met veel plezier. Bezoekers de weg wijzen, maar ook op goede 

ideeën brengen. Een leuk hotelletje, een mooie fietsroute… De meesten komen naar Drenthe om te wandelen en te fietsen in de prachtige omgeving, maar er is nog 

veel meer te doen. Paardrijden, golfen, kanoën en zelfs boomklimmen of veenlopen. Je hebt hier nog de ruimte om je uit te leven! Liefhebbers van kunst en cultuur 

kunnen hun hart ophalen in de vele bijzondere musea en galeries. Ook vind je hier evenementen van formaat: de TT natuurlijk, maar ook het Shakespearetheater in 

Diever, de Fiets 4Daagse en de Zuidlaardermarkt. Kortom, in Drenthe kun je alle kanten op!

Ina Visser, medewerker Tourist Info

Tourist Info Drenthe



Tourist Info Appelscha
Boerestreek 23
8426 BN APPELSCHA
Telefoon: 0516-431760

VVV/Tourist Info 
Marktstraat 8 – 10
9401 JH ASSEN
Telefoon: 0592-243788

Tourist Info Bruna   
Grote Brink 3 
9531 AK BORGER
Telefoon: 0599-234340 

Tourist Info Rijwielwereld F. Biemold  
Stationslaan 11
9411 BS Beilen
Telefoon: 0593-540101

Tourist Info Coevorden
Kerkstraat 1 
7741 JW COEVORDEN
Telefoon: 0524-525150 

Tourist Info Dalen
Hoofdstraat 2 
7751 GC DALEN
Telefoon: 0524-550766

Tourist Info De Huttenheugte 
Reindersdijk 55
7751 SH DALEN
Telefoon: 0524-594677

Tourist Info De Wijk
Dorpstraat 65A
7957 AS DE WIJK
Telefoon: 0522-443275

Tourist Info Diever 
Bosweg 2a
7981 LE DIEVER
Telefoon: 0521-591748

Tourist Info Dwingeloo
Brink 1 
7991 GC DWINGELOO
Telefoon: 0521-591331

Tourist Info Micadeau 
Hoofdweg 179 
9765 CC EELDE/PATERSWOLDE
Telefoon: 050-3094640

Tourist Info Emmen
Hoofdstraat 22
7811 EP EMMEN
Telefoon: 0591- 649712

Tourist Info Parc Sandur
Sandurdreef 5
7828 AA EMMEN
Telefoon: 0591-667474

Tourist Info Het Bebinghehoes
Zuiderhoofdstraat 6
7875 BX EXLOO
Telefoon: 0591-548434

Tourist Info Gasselte
Dorpstraat 20
9462 PL GASSELTE
Telefoon: 0599-564607

Tourist Info Gees
Euvingstraat 1 
7863 PL GEES  
Telefoon: 0524-581704 

Tourist Info Gieten
Spiekersteeg 1
9461 BH GIETEN
Telefoon: 0592-267777

Tourist Info Havelte
Piet Soerplein 7
7971 CR HAVELTE
Telefoon: 0521-341222 

Tourist Info PLUS Cappendijck
’t Hoekje 11-13
7913 BA HOLLANDSCHEVELD
Telefoon: 0528-343087

Tourist Info De Kalebassenkar
Rijksweg 161
9423 PC HOOGERSMILDE
Telefoon: 0592-459392

Tourist Info Coffee Café 
Stationsplein 1a
7901AA HOOGEVEEN
Telefoon: 0528-234752

VVV-ANWB/Tourist Info Meppel 
Kromme Elleboog 2
7941 KC MEPPEL
Telefoon: 0522-252888

Tourist Info Nationaal Vlechtmusuem
Mandehof 7
8391 BG NOORDWOLDE
Telefoon: 0561-430923

Tourist Info Openbare Bibliotheek 
Brink 1 
9331 AA NORG
Telefoon: 0592-675544

Tourist Info De Oringer Marke
Hoofdstraat 9
7873 BB ODOORN
Telefoon: 0591-519000

Tourist Info Orvelte
Dorpstraat 1A
9441 PD ORVELTE
Telefoon: 0593-322335

Tourist Info Museum Kinderwereld
Brink 31
9301 JK RODEN
Telefoon: 050-50118851

Tourist Info Onder de Molen
Grote Brink 22a
9451 BR ROLDE
Telefoon: 0592-241502

Tourist Info Ruinen
Brink 19
7963 AA RUINEN
Telefoon: 0522-471700

Tourist Info Ruinerwold
Dr. Larijweg 22
7961 NL RUINERWOLD
Telefoon: 0522-482255

Tourist Info ‘t Schippershoes
Grindweg 240
8483 JN SCHERPENZEEL
Telefoon: 0561-481284

Tourist Info Drogisterij Markant
Europaweg 129
7761 AC SCHOONEBEEK
Telefoon: 0524-531389

Tourist Info Schoonoord
Slenerweg 4  
7848 AH SCHOONOORD
Telefoon: 0591-381242

Tourist Info Sleen 
Brink 1  
7841 CE SLEEN
Telefoon: 0591-362282

Tourist Info Hotel De Woudzoom
Oude Postweg 2
9417 TG SPIER
Telefoon: 0593-562645

Tourist Info ’t Brughoes
Dorpsstraat 63 a
9482 PB TYNAARLO
Telefoon: 0592-544123

Tourist Info Veenhuizen 
Oude Gracht 40
9341 AB VEENHUIZEN
Telefoon: 0592-385040

Tourist Info Vledder
Lesturgeonplein 10
8381BX VLEDDER
Telefoon: 0521-381433

Tourist Info Het Koetshuis
Schultestraat 4 
9481 BC VRIES
Telefoon: 0592-542982

Tourist Info HR Abdij de Westerburcht
Hoofdstraat 7
9431 AB WESTERBORK
Telefoon: 0593-331238

Tourist Info Zorgboerderijwinkel
Burg. Gualt van Weezelplein 10
9431 AG WESTERBORK
Telefoon: 0593-332697

Tourist Info Boekhandel Zwikstra
 Van Harenstraat 32
8471 JE WOLVEGA
Telefoon: 0561-617755

Tourist Info Bij Maja  
Stationsweg 57 
9471 GL ZUIDLAREN
Telefoon: 050-4094300

Tourist Info Zuidwolde
Hoofdstraat 110 
7921 AR ZUIDWOLDE
Telefoon: 0528-371388

Tourist Info Zweeloo
Hoofdstraat 8
7851 AA ZWEELOO
Telefoon: 0591-372299 

Tourist Info Drenthe heet 
u welkom!

Voor algemene vragen over toeristisch-recreatieve zaken in Drenthe en de Friese Stellingwerven bent u welkom 
contact op te nemen met Tourist Info Drenthe via 0521 591715, of info@touristinfodrenthe.nl

Paters-
woldse-

meer

Zuid-
laarder-

meer

Leekster
meer

OOSTERWOLDE

ELSLOO

MAKKINGA

OLDEBERKOOP

SCHERPENZEEL

WOLVEGA
NOORDWOLDE

PARC SANDUR

Tourist Info Punten
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Tourist Info Punten 

Wil je toeristische informatie? De vele Tourist Info medewerkers in de provincie helpen je graag 

verder. Gastvrijheid en klantvriendelijkheid staan bij hen voorop. Er zijn in Drenthe maar liefst 

vijfendertig Tourist Info Punten en daarnaast nog een groot aantal Tourist Info folderpunten, 

waar je informatie kunt krijgen. Je vindt er bovendien plattegronden, routekaarten, boeken 

en andere nuttige zaken. De Tourist Info (folder)punten zijn makkelijk te herkennen aan hun 

logo: een witte I tegen een rode achtergrond. Kijk voor een volledig overzicht van Tourist Info 

Punten op www.touristinfodrenthe.nl of bel met Tourist Info Drenthe via telefoonnummer 0521 

591715.

 

Fietsknooppunten Drenthe

Makkelijk en snel een mooie fietstocht uitstippelen. Het kan met het fietsknooppuntennetwerk 

dat door heel Drenthe is uitgezet. Zo’n 20.000 routebordjes en 500 panelen wijzen je de 

weg. De afstanden tussen de knooppunten staan op de informatiepanelen aangegeven. 

En wat helemaal handig is: de reeds bewegwijzerde ANWB-fietsroutes zijn ook in het 

knooppuntensysteem opgenomen! 

Via de genummerde knooppuntenbordjes fietst je simpelweg van knooppunt naar knooppunt.  

Een flexibel systeem dat je alle vrijheid geeft. Je kunt een route halverwege zonder problemen 

inkorten of juist wat langer maken. Zo kan je ontspannen genieten van fietstochten dwars door 

de meest afwisselende landschappen. Fietsen door bossen, veen en hei. Een verkwikkende 

pauze op een terrasje in een sfeervol brinkdorp en dan weer op pad…

Vóór vertrek kunt je je route bepalen met behulp van de knooppuntenkaart. Deze is voor drie 

verschillende regio’s in Drenthe verkrijgbaar bij de Tourist Info Punten. Daar kun je ook een 

handige bikepointer aanschaffen: een houder voor de routekaartjes waarop je de nummers 

noteert van de knooppunten die je hebt uitgekozen. De bikepointer kan heel eenvoudig op het 

fietsstuur bevestigd worden en je krijgt er een set blanco routekaartjes bij. 

Veel fietsplezier toegewenst!

Tourist Info Drenthe





Binnen, achterzijde van het omslag
hier worden de offertemapf lappen aan bevestigd

en hier wordt de routekaart ingestoken



 

Deze brochure is een uitgave van: Provincie Drenthe, Marketing Drenthe en Tourist Info Drenthe

Voor meer informatie: www.drenthe.nl/varen  -  Fotografie: Alle Oldenbeuving, Anneke Bloema, Hans Dekkers, Het Nationaal Park, Harriët van den Heuvel

Teksten: Harriët van den Heuvel  -  Vormgeving en drukwerk: Edwin Knol, L’eds Communicate  -  Vormgeving vaarroutekaart: Provincie Drenthe
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