
 
De Hondsrug Evenementenkalender 2020

FEBRUARI
16 FEBRUARI
Seizoenswandeling Boomkroonpad in Drouwen

19 EN 26 FEBRUARI
Vertelmiddag over Oek in Borger

MAART 
9 EN 10 MAART 
Open Atelierdagen in gemeente Coevorden 

13 T/M 15 MAART 
Ronde van Drenthe

18 MAART 
Boomfeestdag in Borger

APRIL 
4 EN 5 APRIL
Provinciale start Drenthe 75 jaar bevrijding in Coevorden

5 APRIL
Mattheus Passion in Sleen

11 T/M 13 APRIL
Oerweekend in Borger

18 APRIL
Megapiratenfestijn in 
Borger 

MEI 
1 T/M 3 MEI
Hollands Weekend in 
Coevorden

2 MEI
Hunebedloop en Oekjeugd-
loop in Borger

8 T/M 10 MEI 
VeenBraand bluesfestival in Spijkerboor

17 MEI
Oldtimerdag in Klazienaveen

21 T/M 23 MEI   
Fietsen ohne Grenzen in Coevorden 

23 MEI T/M 1 JUNI
91ste Nationale Concours Hippique in Eext

24 MEI 
Nationale Parkendag

20 EN 24 MEI 
Kennedymars in Odoorn 

JUNI 
6 JUNI 
Historische TT wandeltocht in Grolloo en Borger

6 EN 7 JUNI
Hello Festival in Emmen

7 JUNI
Boeren Burgers Buitenfair in Valthe

11 T/M 13 JUNI 
Holland International Blues Festival in Grolloo

13 EN 14 JUNI 
Vocaal Festival in Annen

20 EN 21 JUNI
Alles Kids in Emmen

26 T/M 28 JUNI
Barrel Food Truck Fest in Emmen

27 JUNI T/M EIND JULI
Veenbrand Theaterspektakel in Emmen

27 JUNI T/M 13 SEPTEMBER
Into Nature in Emmen en Bargerveen

JULI 
1 JULI T/M 12 JULI 
Openluchttheater Midzomernachtsdroom in Borger

3 T/M 5 JULI
FestiValderAa in Schipborg

3 T/M 5 JULI
Hippisch Holtrijk in Grolloo

4 JULI
Vollemaanwandeling Boomkroonpad Drouwen

5 JULI 
Full Colour Festival in Emmen

5 T/M 12 JULI
Oostermoerfeest in Eext 

8 T/M 12 JULI 
Zuidenveld 100 jaar in Schoonebeek

11 JULI 
Oldtimerdag in Coevorden 

11 JULI
Boet’n Pop in Rolde 

11 EN 12 JULI
Schapenscheerdersfestival en Wolfeest in Balloo

12 JULI
Trekkertrek in Gieten

18 EN 19 JULI 
Fantasy Meeting & Fair in Coevorden 

19 JULI
C’est La Vie in Emmen

24 T/M 26 JULI 
Gouden Pijl in Emmen

31 JULI T/M 2 AUGUSTUS
34e Wereld Dans- en Muziekfestival SIVO in Borger

AUGUSTUS 
2 AUGUSTUS 
Oertijdmarkt Hunebedcentrum in Borger 

7 T/M 9 AUGUSTUS 
Festival der Zoete Verleidingen in Sleen 

9 AUGUSTUS 
Beeldschoon Rolde, levende standbeelden in Rolde

11 AUGUSTUS
Hunebedgames in Borger

15 AUGUSTUS
Reuzenfair Ellert en Brammert in Schoonoord

15 AUGUSTUS
Etstoel Anloo

19 T/M 23 AUGUSTUS
Grolloo Flute Sessions in Grolloo

21 T/M 23 AUGUSTUS
32e Internationale Vliegerfestival in Emmen

20 T/M 23 AUGUSTUS
Boerenrockfestival in Drouwenermond

23 AUGUSTUS
NK Zeepkistenrace in Emmen

28 T/M 30 AUGUSTUS
Garnizoensdag in Coevorden  

SEPTEMBER 
5 SEPTEMBER 
Fly in Gees

5 SEPTEMBER
Truckersdag in Coevorden

5 EN 6 SEPTEMBER
MM Culinair in Emmen

11 T/M 13 SEPTEMBER 
stOER Wildman Run in Sleen

11 T/M 13 SEPTEMBER
UitMarkt en Shanty Festival Emmen 

12 SEPTEMBER
Open Monumentendag in Aa en Hunze en Coevorden

19 SEPTEMBER
Folk an de Gruppe in Nieuw-Schoonebeek

19 EN 20 SEPTEMBER
Oogstfeest in Meppen

20 SEPTEMBER 
Korenfietstocht Pedaal Vocaal

OKTOBER 
3 OKTOBER 
Kunst & Cultuurroute De Verbinding in 
Nieuw Amsterdam-Veenoord

4 OKTOBER
Geopark Hondsrug Classic, mountainbiketocht in Gasteren

11 OKTOBER
Kunst in de Kas in Klazienaveen

24 T/M 26 OKTOBER
Boo at the Zoo in Emmen

30 OKTOBER T/M 1 NOVEMBER
Roompot Baja in Borger

NOVEMBER
7 T/M 9 NOVEMBER
Ganzenmarktweekend in Coevorden

27 EN 28 NOVEMBER 
Gees in Wintersfeer 

DECEMBER 
19 DECEMBER
IJzerkoekenoproer in Coevorden

20 DECEMBER 
Dickens Festijn in Coevorden

22 DECEMBER
Midwinterwandeling Boomkroonpad in Drouwen

24 DECEMBER 
Herderstocht Balloo

27 DECEMBER
IJsbeelden Festival in Emmen 

Van april t/m 
september zijn er  

op de Hondsrug wekelijks 

braderieën en lokale (vlooien) 

markten. Kijk op de website 

voor een markt in 
de buurt.

www.hondsrugdrenthe.nl

Een tijdloze ontdekking 
in de stOERste speeltuin 
van Nederland

Eine zeitlose Entdeckungsreise im 
coolsten Spielplatz der Niederlande

Timeless discovery in the Netherlands’ 
most rugged playground

D R E N T H E





4    Hondsrug Drenthe Magazine     5

Hondsrug Drenthe, eine zeitlose Entdeckungsreise
Sie halten die dritte Ausgabe des Drenthe Magazins in den Händen. Eine 
Zeitschrift über den Hondsrug - eine wunderschöne Region in Drenthe, gelegen 
zwischen Groningen und Coevorden.

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die reichhaltige Geschichte 
des Hondsrug - eine Gegend, die weit mehr zu bieten hat als nur Ruhe und 
unberührte Natur. Eine Landschaft mit vielen Rad- und Wanderwegen entlang 
alter Dörfer und Städte, aber auch eine Region voller Leben und Events. 
Freuen Sie sich auf Festivals, Musikveranstaltungen, Museen, ganz besondere 
Übernachtungsmöglichkeiten und vieles mehr. Ganz zu schweigen von den 
vielen Sportveranstaltungen, die das ganze Jahr über im Hondsrug stattfinden. 
Veranstaltungen, die auch den zusehenden Sportler begeistern werden. Nicht 
umsonst wurde Drenthe im Jahr 2019 zur „European Community of Sport” 
ernannt.

Entdecken Sie geheimnisvolle Orte oder machen Sie es sich einfach bequem. 
Tauchen Sie ein in den kulturhistorisch einzigartigen UNESCO Geopark 
Hondsrug. Klappern Sie den 88 Kilometer langen „Hunebed-Highway” 
ab, der sich als die Lebensader durch die Region zieht. Entdecken Sie die 
vielen Hünengräber, die der Hondsrug zu bieten hat und erleben Sie die 
Handwerkskunst unserer lokalen Unternehmer aus nächster Nähe, die mit 
Leidenschaft und persönlicher Zuwendung unvergessliche Erinnerungen 
kreieren.

Der Hondsrug ist eine gastfreundliche Region, in der Authentizität und 
spannende Freizeitaktivitäten garantiert sind. Das Drenthe Themenjahr „de 
Stoerste Speeltuin” (dt. der coolste Spielplatz) passt großartig zum Hondsrug 
und beweist, dass es hier für jedes Alter etwas Schönes zu erleben gibt!

Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe des Drenthe Magazins alles an die Hand 
gibt, um einen unvergesslichen Urlaub im Hondsrug zu verleben. Natürlich 
stehen Ihnen die Mitarbeiter der Tourismus-Zentren bei Fragen gerne zur Seite.

Herzlich Willkommen und viel Spaß bei Ihrer Entdeckungsreise durch den 
zeitlosen Hondsrug!
Mit freundlichen Grüßen, Team Hondsrug Drenthe

Hondsrug Drenthe, a timeless discovery
Welcome to the third edition of the Hondsrug Drenthe magazine. This magazine 
tells you all about the Hondsrug, a beautiful part of Drenthe, nestled between 
the city of Groningen and Coevorden.  

Journey through the rich history of the Hondsrug, a region which is more than 
just peace and quiet, space and unspoiled nature. It’s a region with numerous 
cycle and walking routes taking you through historic villages and towns, as 
well as a region of festivals, live music venues, museums and unique overnight 
stays. Then there’s the numerous sporting events taking place in the Hondsrug 
throughout the year. These events are also very worthwhile visiting for the 
less active amongst us. There’s a good reason why Drenthe was christened the 
‘European Community of Sport’ in 2019.   

Visit mysterious spots and rugged Dutch Dolmen (we call them Hunebeds 
or megalithic grave) or stroll through the peatlands. Immerse yourself in the 
worldwide heritage site UNESCO Global Geopark The Hondsrug. Drive the 88 
kilometres of the Hunebed Highway, coursing like a vein through the Hondsrug 
and discover the many Dutch Dolmen scattered across it. Experience the 
expertise of our local business owners, whose passion and personal attention 
will ensure you have an unforgettable experience.    

Hondsrug Drenthe is a hospitable region, which guarantees you authenticity 
and rugged experiences. Drenthe’s theme this year is ‘the rugged playground’, 
which fits the Hondsrug to a T: there are good times to be had by all here in 
every age group!

We hope that this edition of the Hondsrug Drenthe Magazine will give you all 
the information you need before or during your visit or stay in the Hondsrug. 
The staff of the Tourist Information Offices will naturally be more than happy to 
give you information and to answer all your questions. 

Your discovery of the timeless Hondsrug starts here! 
Kind regards, Hondsrug Drenthe Team

TIP Sleen
Bannerschultestraat 12
7841 AC Sleen
Telefoon: 0591 - 362282
sleen@magischdrenthe.nl

 

TIP Zweeloo/Aalden
Aelderstraat 21a
7854 RN Aalden
Telefoon: 0591 - 372299
zweeloo@magischdrenthe.nl 

TIP Exloo
Hoofdstraat 55
7875 AB Exloo
Telefoon: 0591 - 585 559
tip@touristinfoexloo.nl

TIP Gees
Dorpsstraat 47
7863 PB Gees
Telefoon: 0524 - 581704
gees@magischdrenthe.nl

 
 

TIP Coevorden
Haven 4
7741 JV Coevorden
Telefoon: 0524 - 525150
coevorden@magischdrenthe.nl

TIP Emmen
Monetpassage 2
7811DM Emmen
Telefoon 0591 - 649712
info@touristemmen.nl

TIP Borger
Hoofstraat 25A
9531 AB Borger
Telefoon: 0599 - 638 729
tip@touristinfoborger.nl

Overzicht TIP kantoren
TIP Coevorden TIP Emmen TIP BorgerGemeente Coevorden  •  Gemeente Emmen  •  Gemeente Borger-Odoorn  •  Gemeente Aa en Hunze

Het 
Hondsrug 

Drenthe 
gebied

Reis door de rijke geschiedenis van de Hondsrug, 
een regio die meer is dan rust, ruimte en ongepolijste 
natuur. Een regio met vele fiets– en wandelpaden 
door of langs de eeuwenoude dorpen en steden, maar 
óók een regio met festivals, muziekpodia, musea en 
bijzondere overnachtingen. Dan hebben we het nog niet 
over de vele sportieve evenementen die er gedurende 
het hele jaar op de Hondsrug plaatsvinden. Niet voor 
niets werd Drenthe in 2019 uitgeroepen tot ‘European 
Community of Sport’. Evenementen die overigens ook 
voor minder sportieve mensen de moeite waard zijn om 
te bezoeken. 

Kom langs mysterieuze plekjes en robuuste 
hunebedden of verzand in het veen. Dompel je onder in 
werelderfgoed De Hondsrug UNESCO Global Geopark. 
Rij over de 88 kilometer lange Hunebed Highway die 
als een levensader door het gebied loopt en ontdek 

de vele hunebedden die de Hondsrug rijk is. Ervaar 
het vakmanschap van onze lokale ondernemers die 
met passie en persoonlijke aandacht zorgen voor een 
onvergetelijke ervaring. 

Hondsrug Drenthe is een gastvrije regio die garant staat 
voor authenticiteit en stoere belevingen. Het Drentse 
themajaar ‘de Stoerste Speeltuin’ past erg goed bij de 
Hondsrug; voor iedere leeftijd is er wat te beleven!

Wij hopen dat deze uitgave van het Hondsrug Drenthe 
Magazine u de nodige handvatten geeft voorafgaand 
aan of tijdens een bezoek of verblijf op de Hondsrug. 
Uiteraard staan de medewerkers van de Tourist Info’s u 
graag te woord om vragen te beantwoorden.

Wees welkom en ontdek 
de tijdloze Hondsrug!

Met vriendelijke groeten,
Team Hondsrug Drenthe

VOORWOORD

Hondsrug Drenthe, 
een tijdloze ontdekking
Voor u ligt de derde editie van het Hondsrug Drenthe Magazine. 
Een magazine over de Hondsrug, een prachtige Drentse regio die ligt 
ingesloten tussen de steden Groningen en Coevorden. 
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NATUR & WÄLDER
Entdecken Sie die unberührte Natur
Die schönsten Abenteuer erlebt man draußen.
Drenthe gilt als die ursprünglichste Provinz der Niederlande. 
Hier finden Sie große Weiten unberührter Naturschutzgebiete, 
in denen Sie schöne geruhsame Stunden verbringen können. Ein 
Ort, an dem man endlich mal wieder zu sich selbst findet. Stellen 
Sie sich vor, Sie wachen morgens entspannt auf, frühstücken mit 
Blick auf violette Heidelandschaften, fahren mit dem Fahrrad durch 
ursprüngliche Waldgebiete oder gehen auf endlosen Sandebenen 
wandern. Entkommen Sie dem Alltag und finden Sie Raum zum 
Atmen, in der Natur Drenthes.

Im Hondsrug finden Sie Naturschutzgebiete, wie z.B. den UNESCO 
Geopark De Hondsrug und den Nationalpark Drentsche Aa. Hier 
kommen Sie der Flora, Fauna und der Kultur unserer Landschaft auf 
die Spur. Wald, Heidegebiete und ausgedehnte Flusslandschaften 
sind der perfekte Ort zum Wandern, zum Toben mit den Kindern 
und um sich eine erfrischende Abkühlung zu verschaffen.

Es gibt einfach nichts Schöneres, als immer der Nase nach in 
aufregende Landschaften einzutauchen. Hier finden Sie eine 
beruhigende Umgebung, in der Sie endlich mal wieder Ihre Akkus 
aufladen können.

Natürlich können Sie sich auch aktiv in der Natur betätigen. 
Ob mit dem Mountainbike, zu Pferd oder auf dem Wasser, die 
Möglichkeiten sind vielfältig.

NATURE & PARKS 
Discover unspoiled Nature 
Outside is where the best adventures begin.
Drenthe is the Netherlands’ most ancient province. Its kilometres 
of protected natural environment really bring you back to basics. 
Spend quality time together. Wake up in peaceful silence. Breakfast 
with a view over rugged, purple heaths. Cycle through ancient 
forests or stroll through endless stretches of sand. Take a step away 
from the rat race and let Nature give you room to breathe.    

In the Hondsrug you’ll find protected Nature areas including the 
UNESCO Global Geopark the Hondsrug and the Drentsche Aa 
National Park. You’ll come across unspoiled ancient forests, rugged 
heaths and a vast landscape of meandering streams. It’s the perfect 
place to romp and roam with the children and to cool off.  

There’s nothing better than exploring a beautiful environment and 
then suddenly being surprised by a rustic spot. Recharge your 
batteries in this relaxing environment.  

Of course, you can also be active in Nature. Take to your 
mountain bike, a horse or to the water. There are so many 
options to choose from.

Ontdek de 
ongepolijste 

Natuur

De mooiste avonturen beleef je buiten
Drenthe is de Oerprovincie van Nederland. Met kilometers aan beschermde oernatuur kun je echt 
even terug naar de basis. Samen tijd doorbrengen. Wakker worden in stilte. Ontbijten met uitzicht op 
paarse, ruige heidevelden. Fietsen door oerbossen of wandelen over eindeloze zandvlaktes. Stap even 
uit de waan van de dag; de natuur geeft je ademruimte. 

NATUUR & PARKEN

Op de Hondsrug vind je natuurgebieden die 
beschermd zijn, zoals Unesco Global Geopark de 
Hondsrug en het Nationaal Park Drentsche Aa. Je 
vindt hier ongerept oerbos, ruige heidevelden en 
een uitgestrekt beekdallandschap. De perfecte 
plek om heerlijk te dwalen met de kinderen, te 
ravotten of om verkoeling te zoeken. 

Er is niets leuker dan te mogen dwalen door een 
mooie omgeving en zomaar ergens op een rustiek 
plekje te belanden. Een rustgevende omgeving om 
de batterij op te laden. 
Actief in de natuur kan natuurlijk ook. Op de 
mountainbike, te paard of op het water, de 
mogelijkheden zijn divers.

    98    Hondsrug Drenthe Magazine
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Drenthe is in alle vier seizoenen prachtig en je kunt hier nog 

echt genieten van rust en ruimte. Je vindt hier maar liefst drie 

nationale parken en vele natuurgebieden. Ongerept oerbos, 

ruige heidevelden, zandverstuivingen en een uitgestrekt 

beekdallandschap. Je komt het allemaal tegen. De nationale 

parken zijn te verkennen vanuit één van de leuke bezoekers-

centra. Vind je het leuk om veel te leren over het Drentse 

landschap? Doe dan eens mee met een natuurexcursie. Een 

gids of boswachter neemt je mee naar plekken die je anders 

misschien niet zou ontdekken. Hij of zij kunnen je de mooiste 

verhalen vertellen over het adembenemende landschap.

Ontdek het kind in jezelf
De Drentse natuur is één grote speeltuin. (Klim)bossen, 

zwemplassen en grote zandspeelplaatsen; kinderen kunnen 

zich er helemaal uitleven. En jij zelf natuurlijk ook! Klimmen 

en klauteren, op pad met de boswachter of de schaapherder 

en slapen in een echte boomhut. Hoe oer wil je het hebben! 

Natuur 
om te ontdekken

 Buiten(be)leven 
 in Drenthe
1. Hunebedden
 Wist je dat hunebedden de oudste monumenten van Nederland zijn? 

 Ze zijn gebouwd van zwerfkeien die in de IJstijd naar Drenthe zijn 

 meegevoerd. Hunebedden hebben een nummer. In Drenthe vind je 

 D1 tot en met D54.

2. Schaapskooien
 Een bezoek aan een schaapskooi is zeker een aanrader. Je krijgt 

 uitleg van de herder en vaak zijn er leuke activiteiten voor kinderen. 

 Geniet van de lammetjes! 

3. Klimparken
 Doe een klimtuigje om, laat jezelf zekeren en klim omhoog, de 

 boom in. Een moment later vlieg je als een ware Tarzan aan een katrol 

 weer naar beneden. Via touwen en houten slingerpaden loop je 

 tussen de toppen van die bomen. Maak het mee in één van de 

 klimparken die Drenthe rijk is. 

4. Speelbossen
 De Drentse natuur is één grote speeltuin. De verschillende 

 belevingspaden en speelbossen in Drenthe zorgen voor nog meer 

 beleving. Hier kun je klimmen over boomstronken, slingeren aan 

 een touw over het water of lopen over een keienpad. 

5. Boomkroonpad
 Een bijzonder wandelpad dat onder de grond begint. Je leert over het 

 leven tussen de wortels van de bomen. Het pad gaat via trappen en 

 bruggen omhoog tot 22 meter boven de grond, waar je wandelt 

 tussen de boomtoppen!

6. Col du VAM (VAM-berg)
 Spiksplinternieuw fietsparcours op de VAM-berg, het hoogste punt 

 van Drenthe. Drie klimroutes en één afdaling. De routes zijn in totaal 

 2100 m lang en hebben een gemiddeld stijgingspercentage van 10%. 

 Op de meest noordelijke route wacht aan het einde van het parcours 

 ook nog eens een keienstrook van 150 meter met een stijgings-

 percentage van maar liefst 15%.

25 Graden Noord

VAM-berg

Boomkroonpad
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Dompel je onder 
in wereld(s) 
erfgoed

Dompel je onder in wereld(s) erfgoed
De Hondsrug is een langgerekte rug in Drenthe die zich 

uitstrekt van de stad Groningen tot aan het historische 

Coevorden. Het vriendelijk glooiend karakter en zijn 

grote variatie aan deellandschappen maakt de Hondsrug 

toeristisch erg aantrekkelijk. Het veelzijdige landschap 

vindt zijn oorsprong in de ijstijd, met vele grafheuvels, 

hunebedden, vennetjes, zandverstuivingen, bossen en 

mooie heidegebieden.

Het Hondsruggebied is zo bijzonder dat het de UNESCO 

Geoparkstatus heeft. De natuur rondom de Drentsche Aa, 

die 28 kilometer door het landschap kringelt en slingert, 

is één van de drie Nationale Parken in Drenthe. Ook is er 

een beschermd Natura-2000 gebied: het Bargerveen. Het 

stuifzandgebied bij het Drouwenerzand is een van onze tien 

aardkundige monumenten. Mede door de beschermde 

status kunnen we op de Hondsrug genieten van die 

prachtige ongepolijste natuur. 

In het Bargerveen staat de grootste schaapskooi ten 

behoeve van natuurbegrazing in Nederland. De kooi biedt 

plaats aan ongeveer 1000 schapen en is bovendien een 

mooie uitvalsbasis om het Bargerveen te beleven. In het 

bezoekerssteunpunt is informatie te verkrijgen over de 

kudde, het natuurbeheer en de omgeving. Vanaf het dak 

heb je een prachtig uitzicht over de hei. 

Oerbegrazers 
Schapen als natuurlijke begrazers. Dat is pas Oer! Het hele 

jaar door trekken de schaapherders er dagelijks met de 

kudde op uit. Neem gerust een kijkje bij één van de kuddes 

die op de Hondsrug actief zijn. Trek je wandelschoenen aan 

en ga op zoek naar de kudde op de hei. Bij de schaapskooi 

wordt dagelijks aangegeven waar je de kudde op het 

heideveld kunt vinden. 

Verzand in het hoogveen 
in natuurgebied Veenland 

Ooit was meer dan de helft van ons land bedekt met ondoordringbaar hoogveen. In het uiter-

ste zuidoosten van Drenthe is een snippertje hoogveen bewaard gebleven: het Bargerveen, in 

natuurgebied Veenland. Het Natura 2000-hoogveengebied is voor veel vogels en dieren een 

prachtig leefgebied. Op zoek naar nog een aparte sensatie? Trek dan de laarzen aan en loop over 

het verende hoogveenpad. 
Cabiner Gasterensche Diep



Welkom op een reis 
door de tijd

WELKOM OP EEN REIS DOOR DE TIJD
Je kunt in het UNESCO Global Geopark De Hondsrug prachtig fietsen 
en wandelen. 150.000 jaar geleden vormde een gigantische ijsmassa 
dit unieke gebied met ruggen, dalen en stromende beken. Bewonder 
hunebedden, grafheuvels en andere prehistorische schatten. En ontdek 
onze middeleeuwse esdorpen en authentieke Saksische boerderijen. 
De Hondsrug loopt van Groningen (stad) tot Coevorden. 

United Nations 
Educational, Scientific and 

Cultural Organization
De Hondsrug UNESCO Global Geopark 
       Van alle tijden ...

UNESCO
Het Hondsruggebied is door UNESCO erkend 
als Global Geopark. Het enige in Nederland, 

een van de 140 wereldwijd.
www.dehondsrug.nl

in De Hondsrug UNESCO Global Geopark

De Hondsrug UNESCO Global Geopark is een uniek en prachtig 

gebied, vol spannende verhalen. Over gigantische ijsmassa’s 

en harige mammoeten. Over Neanderthalers, reuzen en Witte 

Wieven. En over hunebedden, middeleeuwse karrensporen en 

schatten van voorouders. Kom de verhalen beleven!

Gigantische ijsmassa
150.000 jaar geleden walste een gigantische ijsmassa hier 

alles plat wat op haar weg kwam. Aan het einde van de 

een na laatste ijstijd ontstond het Hondsruggebied door 

een snelstromende ijsrivier. IJs en smeltwater kneedden en 

boetseerden het landschap tot kaarsrechte heuvelruggen en 

laagtes. In die laagtes vormden zich beekdalen, zoals de Hunze 

en de Drentsche Aa. Dit proces was uniek in de wereld.

Duizenden jaren mensensporen
Op de Hondsrug wonen al duizenden jaren mensen. Als 

zandrug in een zompig veenlandschap was het de enige streek 

in de wijde omtrek waar je hoog en droog kon wonen en reizen.

Neanderthaler-jagers sloegen hier hun kampen op. We vonden 

hun vuurstenen werktuigen en botjes van hun jachtbuit. Het 

trechterbekervolk bouwde hunebedden om de doden in te 

begraven. Op het veld vind je nog steeds sporen van wagens 

en karren die in de middeleeuwen de Hondsrug volgden op 

weg naar Groningen.

Boeren bouwden hun dorpen, boerderijen en kerken middenin 

de heidevelden, op de Hondsrug en de Rolderrug. Mensen 

maakten elkaar bang met verhalen over de wrede reuzen 

Ellert en Brammert die over het veld heersten en over de 

betoverende Witte Wieven die reizigers ’s nachts beheksten. 

Het barst hier van de verhalen.

Het enige UNESCO Global 
Geopark in Nederland
Dankzij deze unieke geschiedenis en haar sporen heeft UNESCO 

het Hondsruggebied erkend als Global Geopark. Wereldwijd zijn 

er daar 147 van, in Nederland is dit het enige gebied met deze 

status. 

Stichting De Hondsrug UNESCO Global Geopark spant zich 

samen met overheden, maatschappelijke organisaties en 

inwoners in om het gebied verder te ontwikkelen, te beschermen 

en te promoten. Daardoor kun jij die spannende verhalen hier 

zelf beleven.

Oertoer
Met een Oertoer bijvoorbeeld, die je helemaal zelf samenstelt. 

Klim en klauter door het bos, maak een fietstocht langs 18 

hunebedden, beklim de Kymmelsberg, bekijk een expositie over 

de ijstijden en prehistorie, maak een ‘groene’ excursie, duik in 

het onderduikershol of ga een dagje mee met de schaapherder. 

Je kunt kiezen uit tientallen activiteiten en locaties.

70 kilometer lang, 
20 meter boven NAP
Het Hondsruggebied is 70 kilometer lang. 

Het loopt van het centrum van Groningen 

tot Coevorden en het Bargerveen onder 

Emmen. De Hondsrug heeft een gemiddelde 

hoogte van 20 meter boven NAP. Het 

Haantjeduin in de Emmerdennen is met 

26,5 meter het hoogste natuurlijke punt 

van Drenthe. Aan de oostkant grenst de 

Hondsrug aan het lage Hunzedal. De steile 

oosthelling is overal goed te zien, maar in 

de omgeving van Gieten en Gasselte en ten 

oosten van Annen het mooist. 

Fiets- en wandelparadijs
Het is hier prachtig wandelen en fietsen. Langs de vele 

routes vind je 101 hotspots die de geschiedenis van dit 

gebied vertellen. Treed bijvoorbeeld in de voetsporen 

van de harige mammoet. Bewonder de hunebedden en 

grafheuvels en ontdek welke schatten onze prehistorische 

voorouders ons nog meer nalieten. Of kies een route 

langs middeleeuwse esdorpen en authentieke Saksische 

boerderijen. Starten kun je bijvoorbeeld bij een van onze 

negen expeditiepoorten.

Noordelijk Scheepvaartmuseum, Groningen
www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl

Hortus Botanicus, Haren | www.hortusharen.nl

Waterpark De Bloemert, Midlaren | www.debloemert.nl

De Homanshof, Anloo | www.staatsbosbeheer.nl

Boomkroonpad, Drouwen | www.boomkroonpad.nl

Hunebedcentrum, Borger | www.hunebedcentrum.nl

Veenpark, Barger-Compascuum | www.veenpark.nl

De Nabershof, Emmen | www.denabershof.nl

Het Arsenaal, Coevorden | www.museumcoevorden.nl

Bezoek onze 
expeditiepoorten
in het Hondsruggebied
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In de natuur kun je heerlijk relaxen. Ga er in je eentje op uit of ga met je hele 
gezin. De natuur is in elk jaargetijde dé plek om te ontdekken, voor jong en oud. 
Zoek je nog meer avontuur? Ook met jeeps, een stoere landrover of een huifkar 
kun je genieten van al het moois dat de Hondsrug te bieden heeft. Beleef de 
oernatuur met anekdotes, legendes en vertellingen van onze st’oer’egidsen.

  De stoerste 
speeltuin voor     
  jong en oud

Stoerste speeltuin voor jong en oud
In bomen klauteren, hutten bouwen, met takken sjouwen: de natuur 

in Drenthe vormt dé allerstoerste speeltuin van Nederland. Ga 

heerlijk rennen over de Zeegser Duinen in Zeegse of leef je uit bij 

één van de speelbossen op de Hondsrug:

•  Het Speelbos Lorken bij het Boomkroonpad in 

 Boswachterij Gieten–Borger.

•  Het Speelbos aan de Oude Markeweg in Emmen.

•  De Daoler Tuun met klimboom en waterspeelplaats in Dalen.

•  Wandelen bij de Poort van Coevorden.

Struinen in de natuur
Leah Groeneweg en Tim Horneman van ‘In Het Wilde 

Weg’ nemen je op de oevers van het Hunzedal mee 

op een avontuurlijke struintocht in de Drentse natuur. 

Ontdek zo de wonderlijke wereld van wildplukken 

en diersporen. Met de kano kom je op plekken waar 

je anders nooit komt. Ga op zoek naar de sporen van 

bever, otter, ree, vos en marter. Ook kom je onderweg 

vogelsoorten als kiekendief, havik en zilverreiger 

tegen. Met heel veel geluk zie je zelfs een zeearend die 

sinds 2017 in het Hunzedal broedt. Halverwege de tocht 

geniet je van wildplukthee, koffie en bannockbrood van 

een verwarmend kampvuurtje. Als dat niet stoer is!

En beleef het Drentse bos op een andere manier. Een sfeervolle tocht 

langs wortels, boomstam en takken eindigt op de uitkijktoren. Met een 

adembenemend bosuitzicht als beloning.

Contact: Staatsbosbeheer

Buitencentrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen

Telefoon: (0592) 37 73 05

E-mail: boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Website: www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Vind mooie gebieden en leuke activiteiten op www.staatsbosbeheer.nl

Buitencentrum Boomkroonpad 
Over de bomen het bos zien? 
Wandel eens door boomtoppen!
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Genieten van elkaar, de zon 
en de rust van de natuur
Stap eens uit je dagelijkse ritme, laat het beeldscherm voor 

wat het is en ga lekker met elkaar de natuur in. Daar vind 

je frisse lucht, ruimte, rust en avontuur. Ga mee naar buiten 

en er gaat een wereld voor je open!

Er is niet veel nodig voor een leuk uitje in de natuur. Op het 

stuifzand kun je heerlijk ravotten, spelen en graven in het 

zand. Bij de vennen en strandjes kunnen kinderen heerlijk 

buitenspelen. Ga lekker zwemmen of pootjebaden, klim op 

stenen en bouw een dammetje in het water. Bouw een hut 

van oude takken of speur naar dierensporen. Geniet van 

alles wat je ziet, hoort, ruikt en voelt! 

Even tijd 
  voor elkaar 

‘Echte avonturen beleef je niet 
achter een beeldscherm, maar 
gewoon buiten in de natuur.’ 

Tip 
Volg het spoor van de sabeltandtijger of maak

 een tijdreis van 470.000 jaar met een VR bril. 

Gevulde picknickmand mee
Altijd leuk voor jong en oud: Neem een picknickmand 

gevuld met lekkernijen mee en strijk neer op een 

heerlijk plekje in het bos. 

Op schattenjacht: Geocaching
In het Hondsruggebied liggen vele caches verstopt. 

Leuk voor zowel kinderen als volwassenen. 

Bezoekerscentra
Begin je natuuruitje bij een bezoekerscentrum. Hier 

vind je alle informatie over het natuurgebied. Er 

zijn leuke activiteiten voor de kinderen, je kunt je 

inschrijven voor een excursie of laat de boswachter je 

alles vertellen over de planten en dieren.

Een adembenemend uitzicht
Op de Hondsrug zijn er vele natuurlijke uitzichtpunten. 

Beklim eens de klimtoren Poolshoogte in 

Odoorn, een uitzichttoren gemaakt van een oude 

boortoren die vroeger als brandtoren diende. Ook 

het Boomkroonpad in de bossen bij Borger is zeker het 

bezoeken waard. Hier loop je tussen de toppen van de 

bomen. Een bijzondere ervaring voor jong en oud! 

Wandeltips
Ga je lekker struinen in de natuur of volg je een 

bewegwijzerde wandelingroute? Kijk op onze website 

voor leuke wandeltips in de natuur.



Eko-tours
Vanuit het hart van het UNESCO Global Geopark De Hondsrug 

biedt Eko-Tours een bijzondere belevenis voor jong en oud. 

De prachtige natuur, historische bezienswaardigheden en 

sprookjesachtige plekjes staan garant voor een speciale 

ervaring. Ga mee op een avontuurlijke excursie met een van 

onze elektrische voertuigen. Kies één van de mooie tochten 

door Drenthe met een bijzonder thema of een speciale route in 

de Eko-Explorer of Eko-Chopper.

Onder leiding van een deskundige gids rij je zelf in een Eko-

Explorer©; een Nederlandse elektrische terreinauto én de 

enige auto die Staatsbosbeheer in de bossen toestaat en je op 

plekken brengt waar je anders niet mag komen – midden in de 

natuur. 

Of zoef met elkaar over onze mooie fietspaden en 

landweggetjes met de bijzondere Eko-Chopper, waarmee je 

met vrienden, familie of collega’s via mooie uitgestippelde 

routes op je smartphone de meest bijzondere plekken ziet van 

de Hondsrug.

Kom een heerlijke ochtend, middag of avond genieten! 

Iedereen kan vanuit de bossen van Exloo de natuur in 

met de gids in onze Eko-Explorer. Of ga met een andere 

bijzonder elektrisch voertuig op avontuur. 

Ontdek via de kalender op de website de verschillende 

mogelijkheden en geplande excursies en reserveer meteen! De 

website www.eko-tours.nl bevat alle informatie over Eko-Tours, 

de 100% elektrische voertuigen  en de mogelijkheid tot het 

boeken van een excursie. Informeer telefonisch bij Eko-Tours 

voor exclusieve groepsexcursies en complete arrangementen 

op maat. 

Hondsrug – Exloo

Voor informatie en reserveringen: 

Website: www.eko-tours.nl | Telefoon: 0031 85 303 72 43

Ek   -ourS
BELEEF HET GROENE AVONTUUR

Beleef het groene avontuur

Beleef met Eko-Tours een bijzondere 
ontdekkingsreis langs al het moois dat 

de Hondsrug te bieden heeft!

Erleben Sie eines der interessanten Ausflüg-arrangements in eines der außergewöhnlichsten Unesco-Gebiete “De Hondsrug” mit Eko-Tours!  
Sie fahren selbst in einem 100% elektrischen Fahrzeug. Eko-Tours bietet Ihnen ein unvergessliches Abenteuer, die Sie unter www.eko-tours.nl  
buchen können.
 
Enjoy an adventurous excursion with family and friends on our beautiful Hondsrug Unesco-Parc. Drive yourself in one of our 100% electric 
vehicles. Book one of the interesting excursions of Eko-Tours on our website: www.eko-tours.nl 

Ga samen met familie, vrienden of collega’s op 

ontdekkingsreis. Geniet van het mooie Drentse 

landschap en rijd zelf 100% elektrisch door de 

Drentse natuur.

De (St)OERste speeltuinen van Drenthe
25° Noord
Bij 25° Noord kun je terecht voor avontuur-

lijke activiteiten in de zomer, groepsuitjes 

vanaf 8 personen en de allerleukste zo-

merkampen voor jeugd van 6 tot 20 jaar.
 

Groepsactiviteiten

Ga de strijd aan tijdens Expeditie Ro-

binson, maak een prachtige kanotocht 

over de Hunze, leer overleven met de 

natuur tijdens bushcraft of lig krom van 

het lachen tijdens meerkamp. We hebben 

zoveel keus uit activiteiten en daarom 

maken we voor iedere groep een pro-

gramma op maat.  

Zomeractiviteiten

In de zomervakantie kan je alleen of met 

je gezin op avontuur. Zo kun je een kano 

of vlottentocht maken over de Hunze. 

Ontdek speleologie in de eerste “grot” 

in Drenthe of doe mee aan een workshop 

vuur maken. Maak je vakantie in Drenthe 

nog leuker en kom  onder andere boog-

schieten, boulderen en survivallen. 

Meer info? www.25gradennoord.nl   

Breeland Recreatie
Breeland Recreatie in Annen, Drenthe, 

bestaat dit jaar 40 jaar en is gelegen in 

een schitterend natuurgebied. Te voet, 

met de step of met de kano beleeft u de 

natuur telkens op een andere wijze.
 

Kanovaren en steppen

Als individueel uitje of als groepsuitje in 

Drenthe? Dan is de kano zwerftocht heel 

geschikt. De rivier de Hunze kronkelt 

sinds enkele jaren weer door haar oude 

meanders. Kanoën in Drenthe is een 

unieke belevenis en ook erg leuk te com-

bineren met een steptocht.
 

Kleintje survival

Een andere activiteit om actief te genieten 

in de Hunzevallei is onze kleintje survival. 

Een combinatie van een kanotocht op de 

rivier de Hunze en een pittige wandeling 

afgewisseld met diverse wateroversteken 

zoals de touwbrug en de slinger-

pyramide. Avontuur voor jong en oud! 

Meer info? www.breelandrecreatie.nl

Joytime Vrijetijdsactiviteiten

Klimpark Outdoor Grolloo 

Avontuurlijk en uitdagend. Een prachtig 

klimbos gelegen op een absoluut unieke 

plek. Door de ANWB uitgeroepen tot 

leukste uitje van Drenthe in 2018! Rondom 

en op recreatieplas De Kleine Moere bij 

Grolloo vind je zes parcoursen variërend 

tussen de twee en tien meter hoogte. 76 

hindernissen en maar liefst 725 meter 

kabelbaan wachten op jou. Als je durft 

tenminste...
 

Belevingspark: 

De Stoerste Speeltuin van Drenthe 

vind je in Grolloo. Wandklimmen, boog-

schieten, kanovaren, maar ook moun-

tainbiken, hindernisbaan en nog veel 

meer. Meer info? www.joytime.nl

25 Graden Noord
www.25gradennoord.nl

 Expeditie Drenthe 

 Bushcraft 
 (ook op locatie te boeken)

Breeland Recreatie
www.breelandrecreatie.nl

 Kanovaren en steppen

 Kleintje Survival

Joytime Vrijetijdsactiviteiten
www.joytime.nl

 Klimpark Outdoor Grolloo
 Leukste uitje van Drenthe in 2018, 
 zilver in 2019 en 2020!

 Belevenispark

Drenthe is dé provincie bij uitstek waar je buiten hoog, 

droog of te water en lekker actief avonturen kunt beleven. 

Kies zelf een startpunt uit voor jouw avontuur!



In en op het 
water

Tip
Varen op de Veenvaart
Zin om een dagje te gaan varen? De Veenvaart is 

een vaarverbinding van Erica naar Ter Apel. Huur 

een boot of boek een georganiseerde vaartocht en 

geniet van het bijzondere veenlandschap.

Houd je van natuurlijke meertjes en vennetjes met prachtige flora en fauna? Je ontdekt ze in de 

vele bossen die de Hondsrug rijk is. Ook tref je er vele beken en waterlopen aan zoals de Drent-

sche Aa en de Hunze. In de Hunze nabij Exloo zijn bevers uitgezet om zo de van oorsprong veel 

voorkomende dieren weer terug te laten keren naar de natuur. Misschien spot je er wel een!

Zwemmen in een meertje midden in de natuur, kanoën, varen of waterskiën? Dat kan  prima op 

de Hondsrug! Er zijn vele mooie zwemplassen te vinden en plekken waar je een kano of een 

sloep kunt huren voor urenlang vaarplezier.
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Ga op avontuur bij 
DX Adventurepark!
Beleef volop plezier bij het grootste open waterpark van Nederland. Kom 
klimmen, klauteren en glijden op het aquapark en lanceer je familie en 
vrienden van de blob! Ga met een SUP of kano op verkenning en ontdek 
het helderblauwe water van het Gasselterveld. 

Ben jij 12+ en niet snel bang? Kom waterschansspringen!  Je begint met 
de schans van 7 meter, waar je de techniek aanleert. Als je deze onder de 
knie hebt ga je naar de schans van 9 meter. De hoogste schans van 11 me-
ter geeft zelfs de grootste waaghalzen een onvergetelijke adrenalinekick. 

Voor grote groepen bieden we naast wateractiviteiten ook strandactivitei-
ten, zoals het avontuurlijk Expeditie Gasselte en de stoere Bikkel Battle.

€2,50 korting bij online boeking
Geopend van 25 april t/m 13 september

         DX Adventurepark is the largest outdoor water park in the Nether-
lands. Created for the real daredevils are the spectacular water ramps that 
we have in 6, 9 and 11 meters high, from these you can make the coolest 
jumps. Everyone from ages 6 and older are allowed into the aquapark. 
Have fun climbing and balancing or flying into the air from the blob. Ra-
ther stay on the main land? Go onto the trampolines with the big airbag or 
go into the obstacle playground.

Aan de oever van zwemplas ‘t Gasselterveld
Houtvester Jansenweg 3, 9462 TB, Gasselte 
Tel: 0599-565 390  |  www.dxadventurepark.nl

€2,50 KORTING 
BIJ EEN ONLINE BOEKING
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Wil jij fietsen of   
 juist wandelen?

Op een sportieve wijze de Hondsrug verkennen? Met meer dan 1700 kilometer fietspad 
en nóg meer wandelpaden kun je in Drenthe alle kanten op. De routes zijn uitgestippeld 
op kaarten, apps, wegwijzers en via knooppunten. 

FIETSEN & WANDELEN

De Hondsrug leent zich bij uitstek voor urenlange 
wandelingen of fietstochten. Ontdek de prachtige 
en bijzondere natuur met zijn eeuwenoude dorpen 
en steden. Doorkruis het afwisselende landschap 
van bos, heide, vennetjes en zandverstuivingen 
met de snelheid die bij jou past.

Wandelliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen.
Te voet kom je op de meest mysterieuze plekjes. 
Het ene moment sta je midden in een paarse zee 
vol heide, even later wandel je door bossen, langs 
een hunebed of verzand je in het veen. Ga daarna 

heerlijk genieten van een kopje koffie op een sfeer-
volle Drentse brink. Met de vele wandelpaden kun 
je alle kanten op. De hond kan ook gezellig mee.

De Hondsrug heeft een uitgebreid fietsnetwerk. 
Rijd van knooppunt naar knooppunt, volg een 
mooie bewegwijzerde route of laat het aan het 
toeval over. Je komt altijd uit op een mooie plek. 
Voor gezinnen met kinderen zijn er op de Hondsrug 
leuke kinderwandel- en fietsroutes. Je kunt met je 
mountainbike of racefiets je hart ophalen in de bos-
gebieden of op de kasseienstroken van Drenthe.

RADFAHREN & WANDERN
Mit dem Rad oder zu Fuß?
Auf in den Hondsrug, und das am liebsten sportlich? Mit mehr als 
1.700 Kilometern Radwegen und noch viel mehr Wanderwegen 
können Sie sich so richtig austoben. Natürlich ist dafür gesorgt, 
dass Sie nie die Orientierung verlieren: alle Routen sind auf 
Karten, Wegweisern oder Apps zu finden.

Der Hondsrug eignet sich ideal für stundenlange Spaziergänge 
und Radtouren. Entdecken Sie jahrhundertealte Dörfer und 
Städte und immer wieder die atemberaubende und besondere 
Natur. Durchstreifen Sie die abwechslungsreiche Landschaft aus 
Wäldern, Heide, Mooren und Sandflächen, so wie es Ihnen gefällt. 

Alle Wanderlustigen kommen hier voll auf ihre Kosten. In dem 
einen Moment befinden Sie sich mitten in einem violetten 
Heidemeer, im nächsten wandern Sie durch tiefgrüne Wälder, 
spazieren an einem Hünengrab entlang oder stehen plötzlich 
inmitten eines alten Torfgebiets. Nach der vielen frischen Luft, 
ist es Zeit für eine kleine Pause. Genießen Sie eine schöne heiße 
Tasse Kaffee auf einem der gemütlichen Dorfplätze, wie sie für 
Drenthe so typisch sind. Mit den vielen Wanderwegen stehen 
Ihnen alle Himmelsrichtungen offen. Und die Vierbeiner unter 
uns? Bringen Sie Ihren treuen Begleiter unbedingt mit. Er wird 
ganz sicher nicht weniger begeistert sein.

Der Hondsrug hat ein ausgedehntes Radwegenetz zu bieten. 
Fahren Sie von Knotenpunkt zu Knotenpunkt, folgen Sie einer 
schön ausgeschilderten Route oder überlassen Sie Ihr Reiseziel 
einfach dem Zufall. Eines ist sicher: in Drenthe werden Sie immer 
an einem schönen Ort ankommen. Auch für Familien mit Kindern 
bietet der Hondsrug tolle Wander- und Fahrradrouten. Egal, ob 
Mountainbike oder Rennrad: in den Waldgebieten oder auf den 
schönen Kopfsteinpflasterwegen kommen Fahrradliebhaber voll 
auf ihre Kosten.

CYCLING & WALKING
What’s is to be? Cycling or walking?
Want to explore the Hondsrug in an active way? Every direction 
awaits you with more than 1700 kilometres of cycle paths and even 
more hiking routes. These routes are plotted on maps, in apps, on 
signs and at junctions. 

The Hondsrug is the perfect place for lengthy hikes or strolls and 
cycle trips. Discover the unique, beautiful natural environment 
with its historic villages and towns. Criss cross the varied 
landscape of forests, heaths, fens and sand drifts at your perfect 
speed. 

Hiking fans are in the right place. Walking brings you to the most 
mysterious spots of all. You can be in the middle of a purple heath 
one moment and then the very next, you’re walking through 
forests, near a hunebed or feeling soft peat beneath your feet. 
Then have a delicious cup of coffee in an atmospheric brink, the 
square around a village church. The walking routes will take you 
wherever you want to go, and you’re welcome to bring your dog 
along for company.       

The Hondsrug has an extensive network of cycle paths. Cycle 
from junction to junction, follow the directions of a beautiful route 
or just leave it up to chance. You’ll find yourself at a beautiful 
spot every single time. There are fun hiking and cycling routes 
for children on the Hondsrug for families too. Indulge yourself on 
your mountain or racing bike in Drenthe in the forests and on the 
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Drenthe is één van de beste fietsprovincies van Nederland. 

Hier geniet je van prachtige natuur, mooie fietsroutes en 

verschillende fietsevenementen. Fiets door bossen over 

de heide, langs vennen en veen. Terwijl de toerfietser en 

de wielrenner van de verharde fietspaden gebruik kunnen 

maken, kan de MTB’er zich ‘off the road’ uitleven. Ieder volgt 

zijn eigen pad. 

Tip
• IJstijdenroute door het verhaal van de ijstijd (40 km)

• Klenckeroute door kleine dorpjes in de omgeving 

 van Coevorden (50 km)

• Roldertorenroute dwars door het Drentsche Aa-gebied 

 en boswachterij Gieten-Borger (49 km)

• Hunzeroute door de Hondsrugvallei (48 km)

• Ellertsveld voor het hele gezin (51 km)

• Flintenroute langs verschillende hunebedden (41,5 km)

Op de fiets door 
het landschap

‘Ik wist niet dat Nederland zo mooi, 
zo afwisselend is. Het maakt mij nu 
echt nieuwsgierig naar alles wat ik 

nog niet heb gezien.’

Leuk voor de kids
De app Steenmannetje Op Fietse 
Samenwerkende toeristische ondernemers uit Aa en Hunze 

maakten speciaal voor hun gasten een unieke app met vijf 

leuke fietsroutes voor gezinnen met kinderen tussen de 8 en 

12 jaar. Iedere route is verrijkt met virtual- en augmented 

reality en heeft een dier als hoofdrolspeler. 

Pak een elektrische fiets 
Met een elektrische fiets heb je de hele Hondsrug binnen 

handbereik. Geen eigen elektrische fiets? Bij verschillende 

bedrijven kan je ze huren. Even pauze tussendoor? Bij één 

van de horecagelegenheden kun je niet alleen jezelf opla-

den, maar ook de accu van je fiets kan er in het stopcontact.

Tip
Test de nieuwste fietsparel MTB-

rotonde Boerbos in Rolde. De rotonde 

verbindt mooie routes aan elkaar. 

Meer tips vind je op onze site.

Ga jij de uitdaging aan? 
Van maart tot november worden stoere fietsevenementen 

georganiseerd op de Hondsrug. Bekijk ze op de site.

StOER Mountainbiken

Bartje 200
Marathon voor de mountainbike

Alle remmen los! Voor een mountainbiker is de Hondsrug 

de stoerste speeltuin die je je kunt bedenken. Over de 

gehele Hondsrug liggen uitdagende parcoursen waarop 

jij je krachten kunt meten. Diverse routes zijn aan elkaar 

te koppelen waardoor je het aantal kilometers eenvoudig 

vergroot. Fiets door de bossen, over heidevelden met 

vennetjes en zandvlakten. Trap flink door het zand 

bij de zandafgravingen of langs de waterrand. Bekijk 

verschillende startplekken op onze site.

Actief wielrennen 
De langgerekte glooiing van de Hondsrug heeft voor de 

echte wielrenner vele uitdagingen. Wil je het gestuiter 

van de voorjaarsklassiekers eens zelf voelen? Dan kom 

je op de Hondsrug helemaal tot je recht. De langste 

kasseienstrook van Nederland loopt dwars door de 

boswachterij van Gieten-Borger.

Randje Drenthe 
Ben je een sportieve wielrenner en wil je Drenthe 

ontdekken, fiets dan Randje Drenthe, een wielerroute van 

255 km langs de grens van de provincie Drenthe. Binnen 

deze lange route is het ook mogelijk te kiezen uit tien 

kleinere routes van ongeveer 60 km. Een aantal daarvan 

gaat over De Hondsrug zoals Randje Drenthe - Route 5 in 

Coevorden en Randje Drenthe - Route 8 in Gieterveen. 

Op elke route zijn meerdere opstapplaatsen. 
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Doe je wandelschoenen aan en ontdek plekken waar je met 

de auto of op de fiets niet komt. Spoor met je verrekijker de 

horizon af en spot de bijzondere vogels die het gebied rijk is. 

Ook de snellere lopers vinden op de Hondsrug unieke paden 

voor een rondje hardlopen. Ver weg van de bewoonde 

wereld kun je uren lopen zonder een weg over te hoeven 

steken of iemand te zien. In de vroege ochtend maak je kans 

dieren in het wild tegen te komen. 

Waar je ook bent op de Hondsrug, overal vind je mooie 

paden en routes om de natuur te beleven. Er is ruime keuze 

uit korte en langere routes door natuur, dorpen en steden. 

Wil je meer te weten komen over het vroegere leven in 

het dorp, neem dan één van de vele dorpsommetjes. Wil 

je even uitrusten, strijk dan neer bij één van de eet- en 

drinkgelegenheden in het gebied. 

Wandelknooppunten 
In heel Drenthe wordt een wandelknooppuntensysteem 

uitgerold. Ieder jaar komen er nieuwe wandelnetwerken 

bij. Wandelaars kunnen zelf een kortere of langere 

wandelroute op maat uitstippelen. Dit jaar zijn de eerste 

wandelknooppunten ook op de Hondsrug te vinden. 

Ontdek bijzondere wandelroutes
Wolvenspoor is een route van 5 kilometer speciaal voor 

kinderen dwars door het Hart van Drenthe. Een avontuurlijk, 

stoer pad door donkere bossen, over heidevelden en houten 

bruggen over vennen en beekdalen.

De Rode Draad is een bewegwijzerde route van 15,7 km 

vanuit Benneveld / Aalden. De route verbindt verschillende 

dorpen en voert onder andere langs de Aelderstroom.

De wandelroute Wandelspoor van 25 kilometer volgt min of 

meer in een rechte lijn het voormalige tracé van de Spoorlijn 

Assen-Gieten. Deze wandeling bestaat uit drie trajecten: 

traject Assen-Deurzerdiep van 8 km, traject Deurzerdiep-

Rolde van 5 km en traject Rolde-Anderen van 12 km. Je kunt 

zelf kiezen of je één, twee of drie trajecten loopt.

Kei van een route!, deze  hunebedwandelroute leidt je langs 

maar liefst 8 van deze archeologische schatten! Zij liggen 

verspreid in en rond Emmen. De route is 13 kilometer lang.

De Veenpluisroute in de boswachterijen van Grolloo is een 

route van 7 kilometer langs de mooiste vennen en door het 

omliggende bos. 

Wandelen en 
hardlopen

Tip
• Met een gids het Bargerveen in vanaf het Veenloopcentrum.

• Wanneer de dagen korter worden is het Pixi Pad van Flonkeringen 

 het lichtpuntje in het bos. Een uniek lichtkunstwerk in de bossen 

 van het Boomkroonpad geeft een nieuwe dimensie aan het 

 wandelen in een donker bos.

• Boek een trektocht midden in de natuur van Cabiner naar Cabiner.

• Een tijdreis door Drenthe met de Lofar-natuurwandeling in Exloo. 

• Nieuw: Vier bewegwijzerde themaroutes in Dalen.

• Wildplukwandeling of struintocht bij In Het Wilde Weg.

• Bezoek Nederlands enige archeologisch reservaat: Strubben 

 Kniphorstbosch tussen Anloo en Schipborg.

Voor de volhouders 
Diverse langeafstandswandelpaden lopen dwars door het gebied 

heen. Het Hondsrugpad is een wandelroute in het Hondsruggebied 

die loopt van de noordkant in de stad Groningen naar de zuidwestkant 

in Emmen. De route sluit via Emmen aan op de Huneweg, een 

langeafstandswandeling van Osnabrück naar Papenburg. 

Geïnteresseerden in geologie en cultuurhistorie komen volop aan hun 

trekken. Ook met het Pieterpad, het Groot Frieslandpad, Naoberpad en 

het Drenthepad ervaar je het prachtige landschap op de Hondsrug.

Tip
Into Nature
Zomer 2020 vormt het Bargerveen bij Emmen 

het decor van een 12 kilometer lange route 

waarbij bezoekers fietsen of wandelen langs 

spectaculaire kunstwerken van internationaal 

aansprekende kunstenaars. 

Meer paden en informatie op de site:

www.hondsrugdrenthe.nl
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KULTUR & HISTORIE
Der Hondsrug ist ein reichhaltiger Kulturschatz für sich. Überall 
in der Natur finden sich Überreste der Vergangenheit. Die 
in der Eiszeit entstandene Vergletscherung, die zahlreichen 
Hünengräber und andere archäologische Denkmäler stellen eine 
Fundgrube an historischen Sehenswürdigkeiten dar. Begeben Sie 
sich in die authentischen Dörfer und Städte der Region mit ihren 
vielen Nationaldenkmälern und erleben Sie die reiche Geschichte 
hautnah.

Immer wieder finden an verschiedenen Orten besondere 
Veranstaltungen statt, um die Geschichte unserer Region 
auch heute noch mit Leben zu füllen. Viele Museen bieten 
faszinierende Einblicke in die Vergangenheit des Hondsrug.

Auch im künstlerischen Bereich hat die Region viel zu bieten. 
Schon immer ließen sich Künstler von der besonderen Landschaft 
inspirieren. Kunst und Natur sind in Drenthe auch heute noch 
untrennbar miteinander verbunden. Besuchen Sie eine Galerie 
oder ein Atelier und schauen Sie dem Künstler bei der Arbeit zu.

CULTURE & HERITAGE
Journey through our rich history
The Hondsrug is jam-packed with cultural heritage. You’ll find 
many traces of the past in the midst of Nature. The gentle hills 
formed during the Ice Age, the dolmen and other archeological 
monuments are a treasure trove of historical sights. The authentic 
villages and towns with many historical monuments will take you 
back in time. 

Special events are organised in a number of places so you can 
relive history. You’ll also find fascinating stories and glimpses of 
the Hondsrug’s past in our different museums.  

The region has a lot to offer in artistic terms too. Our unique 
landscape has inspired many artists to produce wonderful works 
of art. In Drenthe, art and nature will always be inextricably 
bound. Why not visit a gallery or studio and see an artist at work? 

Reis door de rijke 
geschiedenis

De Hondsrug zit vol met cultureel erfgoed
Veel sporen van het verleden vind je hier midden in de natuur. De in de ijstijd ontstane glooiing, 
de hunebedden en andere archeologische monumenten vormen een schat aan historische 
bezienswaardigheden. De authentieke dorpen en steden met vele rijksmonumenten nemen je mee 
terug in de tijd. 

CULTUUR & ERFGOED

In een aantal plaatsen worden speciale 
evenementen georganiseerd om de historie 
opnieuw te beleven. In diverse musea vind je 
fascinerende verhalen van en inkijkjes in het 
verleden van de Hondsrug. 

Ook op artistiek gebied heeft de regio veel te 
bieden. Het bijzondere landschap inspireerde 
vele kunstenaars tot het maken van prachtige 
werken. Nog steeds zijn kunst en natuur in Drenthe 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bezoek een 
galerie of atelier en zie de kunstenaar aan het werk. 
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Veenpark

Hunebedcentrum
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Doe mee aan de Hunebedgames
In het kader van ‘gemeente Borger-Odoorn 10 jaar Cittaslow’ 

worden op het terrein van het Hunebedcentrum in Borger 

in augustus de allereerste Hunebedgames georganiseerd. 

Een sportieve dag waarin teams tegen elkaar strijden door 

spellen uit te voeren met de elementen; steen, water, hout 

en vuur. Genieten, Bewust worden en Omzien naar elkaar, 

zijn dé Cittaslow kenmerken van dit nieuwe sportieve festijn.

Gastvrij genieten 
in een menselijk tempo
Cittaslow is een internationaal keurmerk voor 

gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, 

streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, 

cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoren. Borger-

Odoorn mag sinds 2010 als derde gemeente in Nederland 

het keurmerk met de oranje slak voeren.

Hunebed weetjes
Hunebedden dienden als grafkamers. De doden 

kregen grafgiften mee, zoals sieraden, bijlen, 

speerpunten en aardwerken potten met eten en 

drinken.

Zulke grote stenen? Dat kan niet door mensen 

zijn gebouwd! Vroeger dacht men dan ook dat 

hunebedden door reuzen (huynen) waren gemaakt. 

Daar komt de naam hunebed vandaan.

Hunebedden zijn wél gebouwd door het Trechter-

bekervolk. Zij waren juist helemaal niet zo groot, 

maximaal 1,65 meter. Ze konden dan ook rechtop in 

een hunebed staan.

Een onvergetelijke
          ervaring

Ontdek de Oertijd
Het Hunebedcentrum brengt je 
dicht bij de oermens

Waan jezelf in de prehistorie, de tijd van je vroegste voorouders, in het 

vernieuwde Hunebedcentrum. Op steenworp afstand van het grootste 

hunebed liggen de verhalen voor het oprapen, kom interactief in 

contact met de hunebedbouwers. Ben je nieuwsgierig naar het leven 

van de hunebedbouwers, met deze nieuwe expositie geniet je volop. En 

buiten, in het Oertijdpark, sta je oog in oog met de oermens. Bezoek het 

grootste hunebed van Nederland, dat mag je niet missen.

Dichter bij de oermens kom je niet

In de nieuwe expositie van het Hunebedcentrum beleef je de tijd van de 

hunebedbouwers. Vlak bij het grootste hunebed, dat met die reusachtige 

stenen het topstuk van de hunebedbouwers is. Om te weten te komen 

hoe deze stenen in het Hondsruggebied terecht zijn gekomen en wat de 

mensheid met het landschap heeft gedaan, bezoek je de poort van Honds-

rug UNESCO Geopark. Hier vind je de 150.000 jaar geschiedenis van het 

Hondsruggebied. De ijstijden, de mammoet, de eerste bewoners, je ziet 

het allemaal voorbij komen. Om de prehistorie echt te ervaren, bezoek je 

het Oertijdpark. Beleef hier in de buitenlucht de vroegste mens, ontdek 

grafheuvels en veenwegen voordat je het prehistorische dorp in wandelt. 

Hier zijn ’s weekends en in de schoolvakanties oermensen aanwezig, die 

je onderdompelen in hun eenvoudige bestaan. Laat de vonk overslaan, zie 

hoe je vuursteen bewerkt en ruik de geur van prehistorisch koken.

Robuuste hunebedden
Hunebedden zijn de oudste monumenten 

die in Nederland te vinden zijn. In de IJstijd 

werden grote keien naar Drenthe meege-

voerd en daarvan werden de hunebedden 

gebouwd. 

Hunebedhoofdstad Borger
Op het midden van de Hondsrug ligt Hunebedhoofdstad Borger. Hier liggen elf pronkstukken van Drenthe 

dicht bij elkaar. Er bestaat geen Nederlands dorp dat er meer heeft. De D27 is met zijn lengte van 23 meter 

het grootste hunebed van het land. Zeker een bezoekje waard. Op een steenworp afstand van het grootste 

hunebed staat het Hunebedcentrum. De expositie in het Hunebedcentrum laat je ervaren hoe de hunebed-

bouwers duizenden jaren geleden leefden en woonden. 

Hunebed Highway
De meeste van de 54 hunebedden in Nederland liggen op de Hondsrug. Langs 

de N34, van Coevorden naar Groningen, staan 47 van de 53 Drentse hunebed-

den. Daarom werd deze autoweg in 2018 omgedoopt tot Hunebed Highway. 

Maak een roadtrip via de Hunebed Highway, net als Carrie en Evert 

ten Napel in het Omroep Max-programma ‘Op weg: Hunebed High-

way’ dat begin dit jaar werd uitgezonden. 

Hunebedcentrum
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Op de Hondsrug vind je nog veel authentieke dorpen waar 

de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Oud Borger, waarvan de 

geschiedenis meer dan 5000 jaar terug gaat, Exloo, Anloo, 

Oud Aalden, Grolloo, Schipborg en Gasteren zijn zeker een 

bezoekje waard. Ook de historische stad Coevorden is een 

aanrader.

Monumentaal erfgoed 
Het Hondsruggebied is rijk aan monumentale panden.

Zo zijn er vele oude Saksische boerderijen. In Anloo staat de 

oudste kerk van Drenthe, in Rolde staat een 15e eeuwse kerk 

in Gotische stijl en in Zweeloo een charmante kerk uit de 13e 

eeuw. Bij Oudemolen staat, vlakbij het Oudemolensediep, de 

korenmolen de Zwaluw uit 1837. 

Het Vervenershuis in Valthermond
Dit rijksmonument, gebouwd in 1916, is door Het Drentse 

Landschap volledig gerestaureerd. Iedere zaterdag is het 

museum met winkeltje in het voorhuis te bezoeken. 

Bezoek de monumenten
In het tweede weekend van september zijn vele prachtige 

monumenten gratis te bezoeken tijdens de landelijke Open 

Monumentendag. 

Legendes en Sagen
De Hondsrug kent vele legendes en sagen. Ken je het 

verhaal van Ellert en Brammert, De Prinses van Sweel of de 

mythische stad Hunsow? In diverse musea vind je meer van 

deze en andere fascinerende verhalen en inkijkjes in het 

verleden van de Hondsrug. 

Alle hunebedden en ook de vele grafheuvels en ur-

nenvelden hebben de beschermde status van archeo-

logisch monument. Drenthe telt 90 archeologische 

monumenten, waarvan de meeste op de Hondsrug te 

vinden zijn. 

Het gebied De Strubben-Kniphorstbosch bij Anloo is sinds 2000 

het eerste en enige archeologische reservaat van Nederland. 

Er zijn vele sporen die nog goed te zien zijn in het landschap, 

zoals hunebedden, grafheuvels, een galgenberg, bomkraters en  

karrensporen. Via een wandel- of fietsroute kom je langs de 

meest bijzondere locaties. 

Strubbenbossen zijn een stukje typisch Drentse natuur.  

Strubben bestaan uit lage, grillig gevormde eikenbomen.  

Doordat de schapen aan de takken van de jonge boompjes  

knaagden ontstonden opvallende vormen. Toen de schapen  

verdwenen schoten de eiken in grillige vormen op.

Archeologische 
monumenten 

Authentieke dorpen
en steden

Tip
Etstoel Anloo 
Ieder jaar gaat in augustus het Drentse dorp 

Anloo weer vier eeuwen terug in de tijd. 

Terwijl er rondom de middeleeuwse kerk 

van Anloo een 17e-eeuwse jaarmarkt met 

muzikanten, goochelaars en handelaren 

gaande is wordt er in de kerk een authen-

tieke rechtszitting nagespeeld.

Langgraf in Emmen
Zeer bijzonder is het Langgraf in Emmen, 

gelegen nabij het centrum achter muse-

umboerderij de Nabershof. Het langgraf 

is maar liefst 40,3 meter lang en 6,8 meter 

breed. Het bestaat eigenlijk uit twee hune-

bedden met daaromheen een stenenkrans 

van 53 kransstenen die rechtop staan met 

de vlakke kant naar buiten. 

Strubben

 De Strubben-Kniphorstbosch

Etstoel

Nabershof
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Vestingstad
    Coevorden

In het hart van de stad ligt het kasteel dat stamt uit de elfde 

eeuw. Het enige kasteel in Drenthe werd grondig gerenoveerd 

en het daarbij behorende pakhuis de Vlijt werd omgetoverd tot 

hotel. In het Arsenaal, een voormalig pakhuis, is het Stedelijk 

Museum Coevorden en Tourist Info Coevorden gevestigd. In 

één van de mooist gedecoreerde gebouwen van Coevorden, 

een monumentaal pand uit de zeventiende eeuw, bevindt 

zich een stadscafé. Een miniatuurreplica van dit pand staat in 

Madurodam.

Beleef de geschiedenis op straat 
Coevorden staat ook bekend als Ganzenstad. Op de markt 

werden eeuwenlang ganzen verhandeld. Tegenwoordig is 

de Ganzenmarkt een folkloristisch evenement in november. 

Bezoek ook de Garnizoensdag in augustus of het IJzerkoe-

kenoproer in december en beleef de rijke historie van 

Coevorden.

Tip
Spannende verhalen over 
de historische stad
Wil je meer weten over de roemruchte historie 

van Coevorden? Loop dan eens mee met een gids. 

Iedere woensdagmiddag is er een stadswandeling. 

Coevorden is de oudste stad van Drenthe en was vroeger één van de belang-
rijkste vestingsteden van het land. De stad lag op een strategische plek en werd 
daardoor een welvarende vestingstad en dat kun je nog steeds goed zien. 

Plopsa Indoor Coevorden 10 jaar
Plopsa Indoor Coevorden, het mooiste indoorpretpark van 

Nederland, viert dit jaar haar 10de verjaardag! Laat je beto-

veren door de magische wereld van Studio 100 en beleef er 

een onvergetelijke dag. Dans in de K3-Disco, spring tussen 

De Dansende Fonteinen, klim in Plops Speelboom, maak een 

bloedstollende vaart op de Wickiebaan, geniet van een spet-

terende show van je Studio 100-helden in het nostalgische 

amfitheater en trotseer De Woeste Zee! 25 vetcoole attracties 

veroveren de harten van kleine avonturiers en hun familie. 

Bij mooi weer speel je in het ruime buitengedeelte met 

K3-Brandweermolen, K3-Verkeerspark,  Klimberg en andere 

spannende attracties. Een hele dag plezier voor Ploppertjes 

van 2 tot 10 jaar.

30 jaar Beelden in Gees
Een prachtige galerie, een mooi terras en een monumentale 

Engelse tuin van bijna 7 hectare. Bij Beelden in Gees 

valt veel te beleven. Al 30 jaar lang zijn er exposities, 

overdekt en in de tuin, waar meer dan 30 kunstenaars uit 

heel West-Europa hun kunsten laten zien. Ieder jaar zijn er 

weer veel nieuwe kunstenaars die verrassen met steeds 

weer spannende kunst; en dat tegen de achtergrond van 

bijzondere planten en bomen uit de hele wereld. En na een 

wandeling van enkele uren is het goed toeven op het terras, 

met een hapje en een drankje. In de zomer is er ‘s avonds 

regelmatig muziek in de tuin. In Gees gebeurt het allemaal.   

Gelpenberg 50 jaar
Drentse Golfclub de Gelpenberg, een “gouden” club!

In Aalden in Zuidoost-Drenthe ligt de prachtige 18 holes 

golfbaan van DGC de Gelpenberg. Opgericht in 1970 viert 

de club dit jaar haar 50-jarig bestaan. De laatste jaren zijn de 

oefenfaciliteiten getransformeerd tot een modern en up-to-

date oefencentrum met een volwaardige par-3-baan. In 2019 

is het clubhuis volledig gerenoveerd en zijn de aanrijroute 

en de parkeerfaciliteiten aangepast en vernieuwd. 

De 18 holes championscourse is gewaardeerd als de beste 

en mooiste van het noorden, met al jaren een vaste plek in 

de top 20 van Nederland. Meer dan 60 hectare “100%-golf-

belevenis” in een omgeving met landgoedstatus. DGC de 

Gelpenberg, een golfbaan als “gouden” parel in het mooie 

Drenthe. Een club waar de leden trots op zijn, een vereniging 

die het ook waard is om trots op te zijn. En dat al 50 jaar. 

DGC de Gelpenberg, meer dan zo maar een rondje golf, veel 

meer…

75 jaar Verbonden in Vrijheid
Coevorden kon als eerste noordelijke plaats (in Nederland) 

de geallieerden op de schouders nemen. Twee dagen 

duurde het voordat Coevorden werd bevrijd. Op 5 april 1945 

werd de Bentheimerbrug door de Duitsers opgeblazen. In 

de vroege ochtend van 6 april legden de Canadezen in snel 

tempo een Baileybrug en al gauw ratelden de tanks door de 

straten van de binnenstad. In 2020 vieren en herdenken we 

75 jaar bevrijding en vrijheid in de gemeente Coevorden. 

Het hele jaar door worden diverse evenementen en activitei-

ten georganiseerd.  Samen herdenken we de slachtoffers uit 

de oorlogsjaren en vieren we de vrijheid!

Van vrijdag 3 april tot woensdag 8 april staan er diverse 

activiteiten op het programma. Houd voor een volledig 

programma de website www.verbondeninvrijheid.nl  en de 

gelijknamige pagina op facebook in de gaten.    

Coevorden jubileert
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Laat je verrassen en ontroeren
Theatervoorstellingen midden in de natuur, een kleinschalig 

muziekevenement in een dorp, ontroerende voorstellingen 

in het theater of een groots muziekfestival met grote namen: 

op de Hondsrug kom je op cultureel gebied goed aan je 

trekken. 

Veenbrand 
In de zomer van 2020 wordt het Rensenpark in Emmen 

een park vol verhalen, muziek, theater en spektakel. In dit 

prachtige decor vol natuur en historie wordt het publiek 

in het interactieve theaterstuk Veenbrand meegevoerd in 

verhalen met herkenbare dilemma’s én vuur. 

 Muziek en           
  theater 
   op de Hondsrug

Hello festival
Het Hello festival is een groots, 2-daags festival 

aan de Grote Rietplas in Emmen. Het festival 

is een belevenis voor jong en oud(er) met 

een gevarieerde en verrassende line-up van 

bands uit het verleden, heden en toekomst.

FestiValderAa
Een intiem, vrolijk en eigenzinnig festival vol 

verrassingen! Een plek om je thuis te voelen 

en onbezorgd te genieten van drie dagen 

theater en muziek in het bijzondere Drentsche 

stroomdallandschap. Ook voor kinderen is 

het een grote stoere speeltuin. Dit maakt 

FestiValderAa een plek om met hart en ziel te 

ontdekken.

Grolloo het ‘Mekka van de 
blues’ in Nederland 
Blues wordt in Drenthe in één adem genoemd 

met Grolloo. De legendarische blueszanger 

Harry Muskee woonde er jarenlang in een 

boerderij. Hij en zijn band Cuby & the Blizzards 

hadden er hun oefenruimte. In deze boerderij 

is sinds juni 2011 het C+B Museum ingericht. 

Beluister de melancholie van de Hondsrug in 

juni tijdens het Holland International Blues Fes-

tival in Grolloo, het internationale podium waar 

oude en jonge bluesgoden hun talenten aan de 

wereld etaleren. In 2020 viert het festival haar 

eerste lustrum met een extra festivaldag en de 

terugkeer van een aantal publieksfavorieten.

Tip
Een bijzondere ervaring is het 

bijwonen van een voorstelling in 

De Speulkoel, het openluchttheater 

in het bos bij Anloo.

Festivals
Hou je van blues, pop, rock of meezingen? 

Drents of juist multicultureel? Muziek, dans of 

theater? Er worden vele festivals georgani-

seerd op de Hondsrug. 
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Ga een cultureel dagje uit en bezoek een of meerdere musea in 

de regio. Hier vind je vele fascinerende verhalen en inkijkjes in 

het verleden van de Hondsrug.

Musea op de Hondsrug 
Een greep uit het aanbod:

• Ellert en Brammert met historische drukkerij in Schoonoord 

• Het Van Gogh Huis Veenoord/Nieuw-Amsterdam 

• Keramisch museum Royal Goedewaagen in Nieuw-Buinen 

• Hunebedcentrum in Borger 

• C + B museum in Grolloo 

• Vervenershuis in Valthermond 

• Stedelijk Museum Coevorden 

• Museumdorp Orvelte 

• Industrieel Smalspoor Museum Erica  

• Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht 

Beleef de historie 
in een museum

Kijk voor een volledig overzicht op 

www.hondsrugdrenthe.nl

Tip
Niet op de Hondsrug, maar wel in de buurt

• Internationaal Klompenmuseum in Eelde 

• Vesting Bourtange

Met een prachtige vaste collectie, wisselende tentoonstellingen en diverse 

kinderactiviteiten is een bezoek aan het Stedelijk Museum een plezier voor 

jong en oud. 

Coevorden heeft een boeiende, maar heftige geschiedenis achter de rug vol 

oorlog, vernietiging en een eeuwig durende strijd om de macht. Het Stede-

lijk Museum Coevorden, gevestigd in het Arsenaal, neemt de bezoeker mee 

op een ontdekkingsreis langs het verhaal van Coevorden vanaf de eerste 

burggraaf tot en met de dag van vandaag. 

Stedelijk Museum Coevorden

Openingstijden

Dinsdag  09.30 - 17.00

Woensdag  09.30 - 17.00

Donderdag  09.30 - 17.00

Vrijdag  09.30 - 17.00

Zaterdag  09.30 - 17.00

Zondag  12.00 - 17.00

Stedelijk Museum Coevorden

Haven 4, 7741 JV Coevorden

Tel: 088-0128315

info@museumcoevorden.nl

www.museumcoevorden.nl

Ga op reis in het verleden van Drenthe in 

Openluchtmuseum Ellert en Brammert

Kijk binnen in de plaggenhutten, school, kerk, gevangenis en drukke-

rij. Rusten met een hapje en drankje kan in de oude Drentse Boeren-

herberg. De kinderboerderij en speeltuin maken het uitje compleet.

Ellert en Brammert
Openluchtmuseum

Geopend

Van 1 april t/m 1 november 2020

Elke dag van 09.00 tot 18.00 uur

Kaartverkoop tot 17.00 uur

Entreeprijzen:

Kinderen  t/m 3 jaar:  gratis

Kinderen 4 t/m 11 jaar:  5 Euro

Volwassen:  8.50 Euro

Honden aangelijnd toegestaan.

Rolstoelvriendelijk

Gratis parkeren

Tramstraat 73, 

7848 BJ Schoonoord

Tel: 0591 382421

www.ellertenbrammert.nl

In 2020 vieren we het 30 jarig jubileum van het 
Internationaal Klompenmuseum met de tentoonstelling 
HOUT couture. 

Naast moderne ontwerpen van schoendesigners uit o.a. Pakistan, Duitsland, 

Tsjechië en Nederland zijn er vanwege 75 jaar vrede oorlogsklompen uit de 

hele wereld en uniek houten schoeisel uit de eigen collectie te zien. Als er iets 

duidelijk wordt, is het dat houten schoeisel van alle tijden is en niet alleen uit 

Nederland komt. Kom je verwonderen, er zal een wereld voor je opengaan.

HOUT couture

Internationaal Klompenmuseum

Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde

info@klompenmuseum.nl

www.klompenmuseum.nl

Openluchtmuseum Ellert en Brammert 

Stedelijk Museum Coevorden

Het Van Gogh Huis
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De artistieke wereld op de Hondsrug 
Al bijna 250 jaar is de natuur op de Hondsrug een 

inspiratiebron voor kunstenaars. Vanaf 1772 trokken 

schilders te voet met een schetsboek en later in volle 

bepakking met een opvouwbare schildersezel en kruk, een 

parasol of paraplu en schilderskist de natuur in. Vincent van 

Gogh, de Duitse Max Liebermann en de Fransman Alphonse 

Stengelin waren enkele van de vele kunstenaars die naar het 

Hondsruggebied reisden, op zoek naar de schoonheid van 

het Drentse landschap. Ook nu laten kunstenaars zich door 

deze regio inspireren. Ervaar het vakmanschap en de passie 

van de lokale kunstenaars in hun ateliers en galerieën met 

schilderkunst, sieraden of beeldhouwwerken, of ga zelf aan 

de slag en laat de creativiteit de vrije hand. 

Kunstenaarsdorp Zweeloo 

Het idyllische dorp Zweeloo oefent een grote 

aantrekkingskracht uit op (amateur-) schilders. De schilders 

komen om in alle rust de pure natuur te schilderen. Ook 

Vincent van Gogh zette hier zijn schildersezel neer. Het 

verhaal van Kunstenaarsdorp Zweeloo wordt permanent 

getoond in de KunstenaarsHerberg achter Bistro Tante Sweel 

in Zweeloo. In de ambiance van de oude dorpsherberg 

vertellen de schilders van Zweeloo in korte filmpjes over hun 

leven en hun werk. 

Kunst, cultuur en innovatie in het 
Rensenpark in Emmen
Het hele jaar door worden verrassende evenementen 

georganiseerd in het Rensenpark (de voormalige dierentuin) 

in Emmen. De coulissen van het oude dierenpark zijn 

omgetoverd tot een creatief mensenpark waar steeds iets 

nieuws te beleven is. Het Rensenpark is een inspirerende 

ontmoetingsplaats rond kunst, cultuur en innovatie. Vanaf 

de entree vind je galerieën en ateliers met druktechnieken, 

keramiek, kledingontwerpers, een glasblazer en 

een edelsmederij. Ook is er een stadstheater, een 

activiteitencentrum voor ouderen en een stadsboerderij. 

Ervaar het vakmanschap Vesting Bourtange
Welkom in 1742, zo worden de bezoekers van vesting 

Bourtange begroet als ze de historische vesting binnenlopen, 

gelegen in het oosten van de provincie Groningen, in het 

bosrijke Westerwolde. 

De vesting is in 1580 gebouwd in opdracht van Willem van 

Oranje, als verdedigingswerk op de handelsroute tussen het 

Duitse Munster en Groningen. De Vesting werd gebouwd op 

de enige weg die door het moeras liep. Dit had grote voordelen, 

omdat de vijand al van veraf zichtbaar was. In de loop der jaren 

is de vesting verder uitgebouwd en nooit in handen gevallen 

van een vijand.  

De Vesting is nu gereconstrueerd naar het jaar 1742. 

U dwaalt langs eeuwenoude straatjes, met leuke winkeltjes 

en horecagelegenheden, of geniet van de vele evenementen 

die jaarlijks in de vesting worden georganiseerd. Historische 

veldslagen tijdens de Slag om Bourtange, of de mooiste 

kerstmarkten van Nederland in december.  

Maar er is meer te doen in Bourtange. Zo zijn er diverse musea 

die met 1 toegangskaart te bezoeken zijn, met activiteiten voor 

jong en oud. Kortom een dagje Bourtange is een dagje terug in 

de tijd! Welkom in 1742! 

Onkruid verbrandende boer 
Vincent van Gogh

Drents Museum Rensenpark

Cees Drubbel

Beelden in Gees
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Vol 
Verhalen

Drenthe kent indrukwekkende verhalen. Op sommige 

plekken is het alsof je teruggaat in de tijd. Bij Herinne-

ringscentrum Kamp Westerbork vind je o.a. barakken, de 

commandantswoning en twee historische wagons. En ken je 

het verhaal over de Maatschappij van Weldadigheid? Land-

lopers en bedelaars werden vanaf 1820 naar Frederiksoord 

en Veenhuizen gebracht om daar een nieuw bestaan op te 

bouwen. Je ziet de geschiedenis terug in de monumentale 

panden. Museumdorp Orvelte is een 19e-eeuws esdorp, 

dat bestaat uit een verzameling Saksische boerderijen en 

rustieke gebouwen.

Top-10 Drentse Musea
1. Hunebedcentrum - Borger
 Terug naar de prehistorie! Maak de spannende reis langs 

 strijdbijlen, bruine beren en ijzige kou. Vlak naast het 

 Hunebedcentrum vind je het grootste hunebed van Nederland. 

2. Veenpark – Barger-Compascuum
 Terug in de tijd met een oude trein! Om je heen wordt turf 

 gestoken, huifkarren en turfschuiten gaan af en aan. Bezoek 

 ook de klompenmaker of molenaar.

3. Openluchtmuseum Ellert en Brammert 
 - Schoonoord
 In de plaggenhut, het armenhuis, het schooltje en de 

 boerenherberg waan je je in de 19e eeuw.

4. Van Gogh Huis – Nieuw-Amsterdam/ 
 Veenoord
 Het enige openbare toegankelijke pand in Nederland waar één 

 van de beroemdste schilders ter wereld woonde en werkte. 

5. Stedelijk Museum Coevorden
 Dit museum is gevestigd in het Arsenaal en vertelt je het 

 verhaal van Coevorden. Boeiend en heftig met oorlog, 

 vernietiging en een eeuwigdurende strijd om de macht. 

6. Museum de Proefkolonie - Frederiksoord
 Hier komt het verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid 

 helemaal tot leven. Kruip in de huid van de paupers. Zij werden 

 vanaf 1818 naar de koloniën in Drenthe gestuurd om een beter 

 bestaan op te bouwen. 

7. Gevangenisdorp Veenhuizen
 Tienduizenden bedelaars, landlopers en weeskinderen werden 

 naar deze dwangkolonie in Veenhuizen gestuurd. Wat rest is 

 een dorp met meer dan 150 rijksmonumenten en een 

 Gevangenismuseum. 

8. Drents Museum - Assen
 Je vindt hier een fantastische collectie kunst en archeologische 

 vondsten. Het meisje van Yde is hier te bewonderen en het 

 fraaie gebouw is al een bezienswaardigheid op zich!

9. Herinneringscentrum Kamp Westerbork
 Vanuit Kamp Westerbork werden 107.000 mensen op transport 

 gesteld naar kampen in Oost-Europa. Dit museum vertelt over 

 het leven in het kamp en geeft de bewoners een gezicht. 

10. Museumdorp Orvelte
 Dit dorp, met klinkerwegen en rietgedekte Saksische boerde-

 rijen, is vrijwel onaangetast. Bezoek de smederij, de kaas- 

 makerij, de schaapskooi 

 of de stijlkamers van 

 het Ottenshoes. 
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Esdorpen, landgoederen en havezaten
Minstens zo indrukwekkend zijn de brinkdorpen en  

landgoederen die je tegenkomt. Brinken, prachtige riet-

gedekte boerderijen en landgoederen met houtwallen en 

beukenlanen. Vele machtige havezaten met mooi aange-

legde tuinen zijn nog in goede staat en open voor publiek.
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Stoere
belevingen

Pak de fiets of de benenwagen en ga de natuur in.
Een dagje paardrijden door het bos, over de heide en 
langs de vennen is helemaal een bijzondere ervaring. 
Neem een duik in één van de prachtige zwemplassen 
in de bossen. 

In de natuur valt er nog veel meer te beleven. Op de 
Hondsrug zijn voor zowel de grote als de kleinere 
kinderen leuke attractieparken, klimparken en 
speelparadijzen. 

Laat het weer het niet toe om naar buiten te gaan? 
Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden voor 
overdekte activiteiten. Denk hierbij aan de diverse 
musea, zwembaden of overdekte winkelcentra.

Aan de innerlijke mens is ook gedacht. Er zijn steeds 
meer restaurants die het beste van de streek op de 
kaart hebben gezet. Ook bij diverse lokale boeren 
scharrel je je eigen maaltijd met streekproducten bij 
elkaar.

Leuke uitstapjes 
Of je nu actief wilt genieten van de prachtige natuur, cultuur komt snuiven, er een gezellig 
dagje op uit wilt met je kinderen of een van de vele evenementen wilt bezoeken: op de 
Hondsrug is van alles te doen en te beleven. Van actief tot ontspanning, van attractiepark 
tot volledige stilte, het kan allemaal op de Hondsrug. 

TE DOEN & TE BELEVEN
MITMACHEN & ERLEBEN
Besondere Erfahrungen

Schöne Ausflüge
Ob Sie aktiv die besondere Natur genießen, Kultur erleben, einen 
schönen Tag mit Ihren Kindern verbringen oder eine der vielen 
Veranstaltungen im Hondsrug besuchen wollen - hier gibt es 
immer viel zu erleben. Von aktiv bis entspannend, vom heiteren 
Vergnügungspark bis zur besinnlichen Stille - alles ist möglich im 
Hondsrug.

Schnappen Sie sich das Fahrrad oder Ihre Siebenmeilenstiefel 
und tauchen Sie in die Natur ab. Ein Tag hoch zu Ross durch 
den Wald, inmitten der Heide und entlang weiter Moore ist ein 
ganz besonderes Erlebnis. Nehmen Sie ein Bad in einem der 
schönen Waldschwimmbäder. Neben Abenteuern in der Natur 
gibt es aber noch viel mehr zu erleben. Im Hondsrug gibt es viele 
Vergnügungs- oder Kletterparks und Spielplätze für Klein und 
Groß.

Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, dann gibt es zum Glück 
mehrere Möglichkeiten für Indoor-Aktivitäten. Viele verschiedene 
Museen, Schwimmbäder oder überdachte Einkaufszentren warten 
auf Sie!

WHAT TO SEE & DO
Rugged experiences

Great days out! 
Whether you want to actively enjoy the wonders of Nature, soak 
up culture, enjoy a fun day out with the kids or visit one of the 
many events, the Hondsrug is full of things to do and experience. 
From being active to complete relaxation, from attraction parks to 
utter silence, it’s all possible in the Hondsrug.   

Grab your bike or your hiking boots and get out into Nature. 
Spending a day horse-riding through the forests, over heather 
and past the fens is an experience you won’t forget. Take a dive 
into one of our beautiful forest lakes. As well as adventures in 
Nature, there is so much more to enjoy. In the Hondsrug, there are 
fun attraction parks, climbing parks and indoor playgrounds for 
young and old. 

What if the weather isn’t very enticing? Luckily there are all kinds 
of options for indoor activities. What about the different museums, 
swimming pools or indoor shopping centres?

You’ll also be well cared for when you’re feeling a bit peckish. 
There are an increasing number of restaurants offering the very 
best regional specialties on their menus. Or gather your own meal 
from the many local farmers offering regional produce.  

Eko Tours Wildlands
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Stap in een sprookjeswereld
• Kabouterland Exloo 1-6 jaar   

• Rijk der Kabouters Eext 2-8 jaar  

• Sprookjeshof Zuidlaren 2-8 jaar  

• Plopsa Indoor Coevorden 2-10 jaar   

• Cowboy & Indianen Speelreservaat Coevorden 

 1-13 jaar  

Beleef avontuurlijke verhalen
• Attractiepark Drouwenerzand 1-13 jaar 

 *ANWB uitje van het jaar 2019  

• Wildlands Adventure Zoo Emmen   

• Veenpark Barger-Compascuum  

• Openluchtmuseum Ellert en Brammert Schoonoord

• Hunebedcentrum Borger *Kidsproof museum 2020    

• Archeolab in het Stedelijk Museum Coevorden  

Ervaar stoere belevingen
• Urban Jump & Playground Emmen  

• Outdoor Grolloo Klimpark Grolloo  

 *ANWB uitje van het jaar 2018 

• Molencaten Outdoor Drenthe Wezuperbrug 

• DX Adventurepark Gasselte  

• Escaperooms Dalen, Sleen, Emmen en Coevorden  

Ga lekker binnen spelen  

• Indoor speelparadijs Tippedoki Grolloo 2-11 jaar 

• Cowboy & Indianen Speelreservaat Coevorden 1-13 jaar

• Plopsa Indoor Coevorden 1-13 jaar 

• Dol-Fijn Speelparadijs Erm 1-13 jaar

• Ballorig Speelparadijs in Emmen 1-13 jaar

 

Dagje uit met       
de kinderen

Ga je met je kinderen op pad en wil je ze meer bieden dan een leuke wandeling? De Hondsrug heeft 
de perfecte combinatie tussen ongepolijste natuur en avontuur! De attractieparken op de Hondsrug zijn een 
paradijs voor kinderen. Eén ding is zeker: Drenthe tovert een grote lach op het gezicht van jouw kind! 

Kom een dagje spetteren
Zwem- en golfslagbad Aquarena Emmen NIEUW!  

Aqualaren subtropisch zwemparadijs Zuidlaren  

of ga zwemmen op een vakantiepark.

  Dit uitje is ook geschikt voor regenachtige dagen.

Een dagje uit op een 
vakantiepark of camping
Op sommige campings of vakantieparken 

kun je ook gebruik maken van de faciliteiten 

als je er niet overnacht. Sommige parken 

hebben speciale dagen voor daggasten, bij 

anderen moet je vooraf tickets reserveren. 

• Parc Sandur in Emmen 

• De Huttenheugte in Dalen 

• Hunzedal (Hunzeoutdoor) in Borger 

• Aelderholt in Aalden 

• Hof van Saksen in Nooitgedacht 

• Camping de Berenkuil in Grolloo 

• Molecaten Kuierpad in Wezuperbrug

• Recreatiepark Ermerstrand in Erm 

Hondsrugdrenthe.nl

Boomkroonpad

Hof van Saksen

Laat je betoveren door de magische wereld van Studio 100 en 

beleef een onvergetelijke dag in het mooiste indoorpretpark 

van Nederland! Dans in de K3-Disco, spring tussen de Dansende 

Fonteinen, klim in Plops Speelboom, maak een bloedstollende 

vaart op de Wickiebaan, geniet van een spetterende show van je 

Studio 100-helden in het nostalgische amfitheater en trotseer de 

Woeste Zee! 25 vetcoole attracties veroveren de harten van kleine 

avonturiers en hun familie.

Bij mooi weer speel je in het ruime buitengedeelte met K3-Brand-

weermolen, K3-Verkeerspark,  Klimberg en andere spannende 

attracties. Een hele dag plezier voor Ploppertjes van 2 tot 10 jaar! 

Plopsa Indoor Coevorden: 
De leukste stop met een dak er op!

KOOP JE TICKET VIA PLOPSA.NL MET PROMOCODE 
9337 OM WACHTRIJEN AAN DE KASSA’S TE VERMIJDEN

 www.plopsaindoorcoevorden.nl   Plopsa Indoor Coevorden   plopsa_offi cial

COEVO
RDEN

   tot-€25
Bij afgifte van deze bon aan de kassa in Plopsa Indoor 
Coevorden krijg je € 5 korting per aangekocht individueel 
ticket ≥1m.
Niet geldig bij voorverkooptickets. Niet combineerbaar met 
andere acties en/of voordelen. Niet inwisselbaar in geld. 
Mag niet verkocht worden. Maximum 5 tickets per bon. 
Actie geldig t/m 15/07/2021. 9337

93
37

Coevorden krijg je € 5 korting per aangekocht individueel 
ticket ≥1m.
Niet geldig bij voorverkooptickets. Niet combineerbaar met 
andere acties en/of voordelen. Niet inwisselbaar in geld. 
Mag niet verkocht worden. Maximum 5 tickets per bon. 
Actie geldig t/m 15/07/2021.

Hondsrug_januari.indd   1Hondsrug_januari.indd   1 20/01/20   15:2120/01/20   15:21



Voor een gezellige dag er op uit ben je bij Drouwenerzand Attrac-
tiepark aan het juiste adres. De entree van het Attractiepark is altijd 
inclusief alle attracties, vers fruit, belegde broodjes, frites, snacks, 
verse dagsoep, koffie, thee, limonade en softijs. Dit alles voor 
slechts € 14,50 per persoon (hoogseizoen € 15,50), niet voor niets 
noemt Drouwenerzand zich ‘het voordeligste pretpark van Europa!’.

De attracties en speeltoestellen zijn uitgezocht voor gezinnen met 
kinderen tot ca. 14/15 jaar. Van rustig ‘deinende’ attracties tot stoe-
re (bijna) ‘over-de-kop’ attracties, voor elke leeftijd is er iets leuks 
te beleven. En weet je wat nu zo leuk is? De meeste attracties zijn 
ook geschikt voor (groot) ouders, dus lekker samen herinneringen 
maken! 

Is één dag niet genoeg, dan kun je ook lekker blijven slapen. Fan-
tastisch toch?!  Drouwenerzand heeft sinds 2019 een luxe sfeervolle 
Boomhut en sfeervolle Kasteel- en Saloonlodges. Ook zijn er luxe 
kamperen Lodges, Hotel met 2- tot 5 persoons Familie(thema)ka-
mers, vakantiehuizen en ruime campingplaatsen met privé sanitair. 
Voor ‘elk wat wils’ dus! Wat het helemaal compleet maakt is dat 
praktisch altijd de entree tot het Attractiepark is inbegrepen.

Gasselterstraat 7, 9533 PC DROUWEN  |  Tel: 0599 - 564360 
www.drouwenerzand.nl

ATTRACTIEPARK

Drouwenerzand  
Attractiepark

Entree slechts 
€ 14,50 p.p.

(€ 15,50 4-7 t/m 30/8, 
tijdens de Halloweendagen 

aangepaste entree) 

Genieten, dat doe je 
bij Drouwenerzand!

Drouwenerzand heeft het complete ‘plaatje’ voor zowel 
een heerlijk dag uit, een paar dagen ‘er op uit’ als een 
onvergetelijke vakantie.

Ga mee op avontuur. Dolend door een geheimzinnig 

konijnenhol, kun je de kabouters van dichtbij bespieden.

Maak een spannende tocht door de trollengrot. 
Neem het overdekte wandelpad naar de raadselachtige 

kasteelruïne en ontmoet leuke, kleine dieren uit verre landen. 

Kabouterland biedt volop speeltuinplezier, zowel 

binnen als buiten. Gezellige terrassen en picknickplekken.  

Neem ook een kijkje in onze onderaardse winkel. 

Kom zelf maar eens kijken, je komt ogen te kort!

Zuiderhoofdstraat 11

7875 BW Exloo

www.kabouterland.nl

Combi Ticket
Bezoek 2 Attractieparken

voor slechts €12,50

Tickets zijn verkrijgbaar aan 
de kassa van Kabouterland en 

Wonderwereld

www.wonderwereld.nl

Speciale actie

Wonderwereld Ter Apel

Op avontuur in 
Kabouterland Exloo, 
hoofdstad van de 
Kabouterprovincie Drenthe! 
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Met een paard op pad voor een afwisselende 

buitenrit? Dan is er geen mooiere plek dan de 

Hondsrug. In de uitgestrekte staatsbossen van de 

Hondsrug liggen prachtige ruiterpaden. Of je nu 

een route van een uur neemt of een halve dag met 

je paard erop uit trekt, jullie genieten ongetwijfeld 

beide van de ongerepte natuur. 

Geen eigen paard? Bij diverse maneges zijn paar-

den te huur. Bij Les Chevaux in Buinen kun je een 

paard huren voor een buitenrit in de staatsbossen 

van boswachterij Exloo/Odoorn. Bij manege Gas-

selte kun je dagelijks, in alle seizoenen van het 

jaar een bosrit te paard maken. Iedere zondagoch-

tend is er een thematocht van 2 uur.

Tip
De Hondsrugtrail is een route over de 

Hondsrug met ruim 140 kilometer aan 

routes voor ruiters en menners. Ook 

leuk zijn de vakantiearrangementen met 

overnachtingen voor mens en dier.

In het ritme 
van je paard

‘Drenthe is voor mij het ware paar-
denparadijs. Dé plek om tot rust 
te komen na een spannende dres-
suurwedstrijd op topniveau. Een 
buitenrit in mijn geliefde provincie 
voelt als een cadeau dat er steeds 
weer anders uitziet.’

Adelinde Cornelissen, 

Drentse dressuuramazone
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Volop winkelplezier

Emmen, dé winkelstad  
van op de Hondsrug
Wil je een dagje winkelen? Ga dan naar Emmen, dé win-

kelstad op de Hondsrug. Wist je dat Emmen het grootste 

overdekte winkelcentrum van Noord-Nederland heeft? In 

de vele passages is het heerlijk vertoeven en kom je vrijwel 

alle landelijke ketens tegen. In het noordelijke gedeelte van 

het centrum, rondom de Hoofdstraat, vind je het historische 

deel van Emmen. Hier kun je heerlijk slenteren langs de vele 

lokale winkels en bijzondere boetieks. 

Lokale dorpswinkeltjes
Bezoek de pittoreske brinkdorpen met authentieke boerde-

rijen en gezelligheid rondom het dorpsplein. Hier vind je 

unieke dorpswinkeltjes die met veel passie gerund worden 

door lokale ondernemers. Persoonlijke aandacht staat voor-

op. Ga op zoek naar mooie brocante, antiek of vintagespul-

len of loop eens binnen bij een kringloopwinkel, wie weet 

wat voor moois jij ontdekt! 

Traditionele producten uit eigen streek 
In het hele Hondsruggebied vind je kleine ondernemers en 

liefhebbers die streekeigen producten aanbieden. Ook leuk: 

winkelen bij de boer! Niet alleen zijn er heerlijk verse pro-

ducten te koop, veelal is er ook de mogelijkheid een kijkje te 

nemen op de boerderij. 

Enkele tips
• Boerderijwinkel De Kruidenwei, Nooitgedacht

• Pluktuin Bosjes Fruit, Rolde

• Vleesveebedrijf de Til, Dalerpeel

• Boerderijwinkel ’t Zwien, Gees

• Akkervarken, Valthermond

• Streekproductenwinkel Geeserwaag, Gees

• Aspergeboerderij Sandur, Nieuw-Amsterdam

 

  Meer leveranciers van streekproducten  

  vind je op onze site: www.hondsrugdrenthe.nl

Het is op de Hondsrug heerlijk winkelen. De steden en grotere dorpen zijn uitgerust met gezellige 
winkelstraten voor urenlang winkelplezier. Maar vergeet ook de authentieke winkeltjes in de kleinere 

dorpen niet, of struin één van de vele markten af die er worden georganiseerd. 

Tip
Elke laatste zondag van de maand is het 
koopzondag in Emmen. De winkels zijn dan 
geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Elke vrij-
dagochtend is er markt met ruim 100 kramen.

Hunebedcity
Benieuwd naar wat Drenthe nog meer te bieden heeft? U bent 

van harte welkom in onze inspirerende cadeauwinkel Lekker 

Hip aan Hoofdstraat 20 en 32 in Borger. Hier wordt met veel 

plezier gewerkt door enthousiaste jongeren met afstand tot de 

arbeidsmarkt, die met hulp, hele mooie dingen maken. Geniet 

van onze welbekende losse thee, zoete en hartige delicatessen 

en Home Deco artikelen, Blond serviezen, hobbyartikelen en 

nog veel meer. Maar in het bijzonder van onze prachtige met 

zorg samengestelde cadeaupakketten.

Lekker Drents
Deze productlijn vol kwalitatieve artikelen is met veel 

plezier gemaakt en samengesteld met de enthousiaste hulp 

van onze bijzondere medewerkers. Bewonder onze unieke 

streekproducten zoals kniepertjes, bier, warme wieven wijn 

of Drentse Turf. Leuk om te geven, te krijgen én ervan te 

genieten! Alle producten van Lekker Drents zijn met veel 

zorg en liefde gemaakt en dat proef je.  

Hunebedcity
Middenin het centrum van Borger hebben we een mooi terras, 

direct naast de kerk. Kom hier lekker genieten van een hapje 

en een drankje terwijl de kinderen zich heerlijk vermaken, 

zowel binnen als buiten, in een van de vele speelhoeken. 

Kom alles ontdekken!

Lekker Hip
Hoofdstraat 20 en 32, 9531 AG Borger

Tel: 0599-855684

open dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur

www.lekker-hip.nl   
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Regionale parels 
voor culinair genieten
• Vlint 21 in Borger

• Restaurant ’t Oelnbret in Dalen

• Gasterij Zuidbarge in Emmen

• Landhuishotel Restaurant Rikus in Eext

• Restaurant Casa Delicias in Coevorden

• Restaurant & Wijnbar De Drommedaar in Emmen 

• Droomhotel ’t Heinenhoes in Anderen

• Restaurant De Gaffel in Valthe 

De smaken van de natuur
In de natuurlijke omgeving van de Hondsrug richten 

enkele restaurantkoks zich op het nieuwe koken: 

Bewust en gezond, met biologische ingrediënten en 

kruiden uit eigen tuin, streekproducten en vegetari-

sche of veganistische gerechten. Bekijk de bewuste 

restauranttips op de site.

Ervaar het vakmanschap van onze lokale culinaire ondernemers. Op de 
Hondsrug vind je een enorme verscheidenheid aan restaurants. Of je nu stads 
wilt dineren of heerlijk landelijk wilt eten, of je wilt proeven van traditionele 
Drentse gerechten of moderne gastronomie.

Smakelijk 
eten

   Brasserie 
Byzonder
                      Bewust Genieten

Koffie, thee, lunch, borrel en diner

Biologisch, streekproducten grote keuze vegetarisch, vegan, 

glutenvrij, lactosevrij, minder suiker, verse thee, kruiden, 

groentes uit eigen tuin en kas. 

Bel ons voor uw reservering! 

Tel: 0599-856806

Openingstijden mei tot oktober

Maandag gesloten

Dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur geopend

Openingstijden winterperiode zie website.

Hoofdstraat 67 Buinen

www.brasseriebyzonder.nl

Restaurant de Gaffel De Loohoeve

Tip
Leuk én lekker: Scharrel je eigen 

maaltijd met streekproducten bij elkaar 
Geïnteresseerd in waar je eten vandaan komt? Vind je het 

leuk om zelf je maaltijd te oogsten? Op de Hondsrug kun 

je je eigen maaltijd samenstellen met overheerlijke streek-

producten. Op onze site vind je een compleet overzicht 

van lokale leveranciers.
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Hoe maak je het?
Snijd de wildpluk in grove stukken en doe het in een schaal. Halveer 

de tomaatjes en snijd de appel in stukjes. Strooi deze over de wild-

plukkruiden.

Maak een dressing van de olie, azijn, honing en mosterd en schenk 

het over de salade. Breng op smaak met zout en peper en garneer 

rijkelijk met eetbare bloemen.

Leah Groeneweg van ‘In Het Wilde Weg’ laat je kennismaken met de 

smaken van de natuur en de mogelijkheden van wildplukken. Meer 

weten? Ga eens met haar op pad tijdens een wildplukwandeling of 

kampvuur-kookworkshop.  

Een recept van Leah Groeneweg

‘Een tuin vol zevenblad is 
een tuin vol groente.’

Wildpluksalade
met eetbare bloemen

Vaak zijn de simpelste salades 
het lekkerst. De combinatie van 
watermeloen, feta en munt is 
heerlijk fris en met wat gekookte 
teff als basis maak je hier een 
voedzame salade van. Ideaal als 
lunch of als bijgerecht voor een 
barbecue.

Wat heb je nodig?
•  1 bos vogelmuur, zevenblad, paardenbloem 

 hondsdraf en veldzuring

•  1 bakje kerstomaatjes

•  1 appel

•  2 eetl. olijfolie

•  1 eetl. balsamicoazijn

•  1 theel. honing

•  1 theel. mosterd

•  zout en peper

•  eetbare bloemen: teunisbloem, 

 rozenblaadjes, goudsbloem, kaasjeskruid 

 en viooltjes



    61

VERBLIJVEN & OVERNACHTEN

Wil je wakker worden midden in de natuur? We 
hebben hier heel veel bos en heide dus neem je 
tent, caravan of camper mee en kom lekker naar 
de camping of trek van Cabiner naar Cabiner door 
de oernatuur van Drenthe. Liever een gespreid 
bedje? Boek een hotel, B&B of vakantiehuis, alles 
staat voor je klaar. Kom je gezellig met een groep 
dan zijn er talloze groepsaccommodaties en 

groepshuizen beschikbaar op de Hondsrug. Ook 
onze bungalowparken zijn een aanrader. Bij veel 
accommodaties is ook je trouwe viervoeter van harte 
welkom. Zelfs voor je paard is er op de Hondsrug een 
slaapplek.

In de Oerprovincie van Nederland kan je overnachten 
op unieke locaties. Slaap tussen de toppen van de 

De Hondsrug; 
een gastvrije regio
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bomen in een boomhut, op een landgoed of zelfs in 
een kunstwerk. Waan je in vroegere tijden of juist zeer 
luxe in het nu. Van plaggenhut, pipowagen en yurt 
tot luxe hotel, alleen of met een groep. Jij bepaalt met 
welk uitzicht je wakker wilt worden. Onze hartelijke 
toeristische ondernemers staan voor je klaar.

Kom bijzonder overnachten
Op de Hondsrug raak je nooit uitgekeken. Er is zoveel te doen, 
dat lukt nooit in één dag. Blijf dus gerust een nachtje. 

ÜBERNACHTEN & VERWEILEN
Der Hondsrug: eine gastfreundliche Region

Nächtigen Sie auf besondere Weise
Im Hondsrug wird es niemals langweilig. Es gibt so viel zu erleben, 
dass man mehr als nur einen Tag einplanen sollte. Bleiben Sie also 
einfach über Nacht.

Sie lieben es, inmitten der Natur aufzuwachen? Dann sind unsere 
Wald- und Heidelandschaften perfekt für Sie. Schnappen Sie sich Ihr 
Zelt, hängen Sie den Wohnwagen an oder machen Sie Ihr Wohnmobil 
fit und verbringen Sie die Nacht auf dem Campingplatz oder ziehen 
Sie von Hütte zu Hütte durch die unberührte Natur von Drenthe. 

Sie legen eher Wert auf ein festes Bett? Dann lassen die Hotels, B&B’s 
und Ferienhäuser keine Wünsche offen. Wenn Sie eine große Familie 
haben oder viele Freunde mitbringen wollen: im Hondsrug gibt es 
zahlreiche Gruppenunterkünfte mit reichlich Platz für alle. Auch 
unsere Bungalowparks sind sehr zu empfehlen. Das Beste: in vielen 
Unterkünften ist auch Ihr Vierbeiner sehr willkommen. Selbst für Ihr 
Pferd gibt es im Hondsrug immer einen warmen Schlafplatz.

In der Ur-Provinz der Niederlande können Sie an einzigartigen 
Orten übernachten. Schlafen Sie wie Peter Pan in einem Baumhaus, 
auf einem alten Landgut oder in einem eigenständigen Kunstwerk. 
Luxuriös oder in der Natur, Sie haben die Qual der Wahl: eine 
mongolische Jurte, ein Grassodenhaus oder ein voll ausgestatteter 
Bauwagen, in dem es Ihnen an nichts fehlen wird. Allein oder mit 
Freunden und Familie: Sie entscheiden, mit welcher Aussicht Sie 
aufwachen möchten. Unsere freundlichen Unternehmer aus der 
Region stehen für Sie bereit.

STAYING & SLEEPING
The Hondsrug: a hospitable region

Stay in unique locations
You won’t ever get bored in the Hondsrug, there is so much to do. 
You’d never be able to see it all in one day, so why not stay the night? 

Want to wake up in the middle of Nature? We have so many forests 
and heaths here, so bring your tent, caravan or camper with you. Or 
trek from cabin to cabin through the ancient lands of Drenthe. Prefer 
everything beautifully prepared for you? Book a hotel, B&B or holiday 
home, where everything will be made ready. There are also numerous 
group accommodations and houses available in the Hondsrug, if 
you’re coming with a group. Our bungalow parks are well worth 
taking a look at too. Your faithful four-legged friend is very welcome 
at many accommodations. In the Hondsrug, there are even places to 
stay overnight for your horse. 

The ancient province of the Netherlands allows you to stay overnight 
at unique locations. Sleep amongst treetops in a tree house, at a 
country estate or even in a work of art. Imagine yourself back in 
earlier times or enjoy the ultimate luxury of the present day. Choose 
between a peat cutter’s hut, a gypsy caravan, yurt or luxury hotel, 
alone or with a group, it’s up to you. Which view do you want to wake 
up to? Our warm-hearted entrepreneurs in the tourist trade are ready 
to greet you.    



De Riegheide in Schoonoord is een gezellige kampeerboerderij met SVR cam-

ping op een prachtige plek. Vanaf ons bedrijf loop en fiets je zo het bos in. Er 

zijn volop wandelroutes, aansluiting op het fietsknooppuntennetwerk, ruiterpa-

den en een prachtige mountainbikeroute  in de buurt. 

De kampeerboerderij is door de 3 vrijstaande accommodaties geschikt voor 

grote en kleine groepen. Elke accommodatie heeft zijn eigen terras en sport-

veld. Met zwemwater op loopafstand, het bos vlakbij en grote sportvelden om 

de kampeerboerderij heen is er veel ruimte en volop vertier voor groepen 

jeugd. Ook de dieren op ons bedrijf  (pony’s, alpaca’s, kippen, eenden, konij-

nen)  hebben veel aantrekkingskracht.

De camping heeft 3 verschillende veldjes met zeer ruime plaatsen in de scha-

duw of zon, met zicht op de dierenweide of aan de bosrand. 

Tel. 0591- 381483 of www.deriegheide.nl

Kampeerboerderij & SVR Camping

De Riegheide

Groepsaccommodaties 
met activiteiten 
Familieuitje of personeelsfeestje? 
Diverse groepsaccommodaties op de Hondsrug bieden naast een slaapplaats een 

gevarieerd aanbod met stoere activiteiten. Beleef samen de hoogtepunten van Drenthe. 

Van wandelen tot boogschieten en van speuren door het bos tot boerengolf. 
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De Kwartjesberg is een gezellige groepsaccommodatie gelegen midden 

op de Drentse Hondsrug. Deze locatie voor groepsvakanties is uitermate 

geschikt voor families, vrienden, scholen, en verenigingen. Bij de Kwartjes-

berg  kunt u met uw groep vanaf 20 t/m 112 personen terecht. Op het terrein 

van De Kwartjesberg zijn tal van activiteiten te doen en ook de omgeving 

bied vele leuke uitjes om met uw groep te genieten van het prachtige Drent-

se land. Om uw verblijf compleet te maken kunt u er ook voor kiezen om ge-

heel of gedeeltelijk de maaltijden te laten verzorgen door het keukenteam 

van de Kwartjesberg.
 

Meer informatie kunt u vinden op de website www.dekwartjesberg.nl

Gasselterstraat 9, 9533 PC Drouwen

Tel: 0599 - 56 42 00 | info@dekwartjesberg.nl

Kwartjesberg

Tip
De Hondsrug biedt ook vele mogelijkheden 

voor unieke zomerkampen en meerdaagse 

schoolreisjes. Gezellig met de klas of 

de club eropuit!

Camping BuitenLand



Overnachten hoog en droog:
In een boomhut
Ben je op zoek naar een unieke locatie om te slapen of

je dag door te brengen? Overnacht dan hoog en droog in een 

van de nieuwe boomhutten.

Op de camping
Heerlijk slapen op een luchtbed, onder een dak van katoen 

omhoog gehouden door een paar tentstokken. ‘s Ochtends 

wakker worden met het geluid van vogels. Dat kan op een 

van onze mooie campings midden in de natuur. 

Eén met 
          de natuur

Een gespreid bedje 
Op de Hondsrug heb je een ruime keuze uit hotels in alle 

prijsklassen. In de stad, vlakbij de bossen of in een gezellig 

brinkdorp. Je geniet er van comfort, kwaliteit en gastvrijheid. 

Overnacht je liever in een vakantiehuis? Die hebben we in  

alle soorten en maten, van luxe bosbungalow tot klein 

vakantieboerderijtje. Of kies je voor een verblijf op een 

van de vakantieparken op de Hondsrug? 

Kom eens overnachten 
in de winter 
Op enkele kampeerterreinen kun je 

winterkamperen. De natuur is anders, 

stiller, maar nog altijd prachtig. 

Een unieke belevenis. 

Hondsrugdrenthe.nl
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Buitengewoon
genieten
Wat is er leuker dan wegdromen bij mooie foto’s en fantaseren 

over uw ideale vakantie? Met wie wilt u er tussenuit en is op de 

plek van bestemming alles tot in de puntjes geregeld? 

Een vakantie op Hof van Saksen is er één om echt naar uit te 

kijken. Overnachten in een Saksische boerderij op het meest 

bijzondere familieresort van Nederland. 

Voor velen is het de ultieme vakantie, omdat aan alles en 

iedereen is gedacht met een ruime keuze uit restaurants, een 

luxe Spa & Wellness, educatieve Kinder Academies, Family 

Adventure Golf, 10-er Lodge en een designzwembad met 

wildwaterbaan én vier spectaculaire indoor waterglijbanen.

Borgerderstraat 12, 9449 PA Nooitgedacht

Tel: 0900-1971 (gebruikelijke belkosten)

www.hofvansaksen.nl



Sfeervolle familiecamping en bungalowpark, 
omgeven door natuur.

Midden in de natuur bij Meppen ligt vakantieoord de Bronzen Emmer. Een 

rustige, groene omgeving, accommodaties op niveau en vriendelijke mensen 

die voor je klaarstaan. De Drentse gemoedelijkheid is hier vanzelfsprekend!

De Bronzen Emmer is een veelzijdig vakantiepark met veel voorzieningen  

waaronder een overdekt zwembad, een grote variatie aan speeltoestellen en 

een eigen manege. Op het gedeeltelijk autovrije park zijn mooie (comfort)

campingplaatsen en fraaie vrijstaande Finse bungalows die veel rust 

en privacy bieden. Zowel in zomer als winter is De Bronzen Emmer 

een heerlijke plek om de vakantie door te brengen.

Tel. 0591-371543 of kijk op www.bronzenemmer.nl

Vakantieoord 
de Bronzen Emmer

Ontdek Het Land van 

Bartje
Ponyrijden, een spannende mountainbiketocht of ontspannen 

wandelen en de historische Hondsrug verkennen? Een verblijf 

op Landal Het Land van Bartje is genieten voor iedereen!

 400 vrijstaande accommodaties

	Overdekt zwembad met peuterbad en glijbanen

	Onvergetelijke momenten beleven op de ponyranch

	Beleef de OER-provincie met Bartje’s Deux Chevaux

	Recreatie programma met Bollo de Beer

	Bartje’s Bike Xperience, een uitgebreide fietsverhuur

	Bartje’s midgetgolfbaan

	Verschillende horecagelegenheden

Landal Het Land van Bartje

Buinerweg 8, 9536 PG EES

Tel: 0599 – 236162

landvanbartje@landal.nl

www.landal.nl/landvanbartje

www.landvanbartje.nu

Familieresort 

PUUR Exloo
Exclusief 5 sterren resort in 
Drents UNESCO-natuurgebied 

Sander bracht met zijn gezin in de herfstvakantie een lang 

weekend door in een Heuvelrugvilla op Familieresort PUUR 

Exloo. We vroegen hem hoe zij terugkijken op dat weekend.

“Wij waren al eens eerder in Drenthe geweest, in een 

vakantiehuisje. Maar dit was absoluut een andere beleving. Wij 

wonen zelf in Utrecht, een totaal andere omgeving. De Drentse 

natuur is verrassend mooi.

Met kinderen van 3, 8 en 10 wil je lekker naar buiten - en dat 

hebben we dus ook gedaan - maar een comfortabel huis is 

dan ook heel waardevol. We hebben vanwege het typische 

herfstweer ook wat uurtjes in de vakantievilla doorgebracht. 

Lekker relaxen en spelletjes doen. Dan is zo’n luxe villa echt 

een feestje; prachtig ingericht, fantastische bedden, een sauna, 

het is van alle gemakken voorzien. Een heerlijk familiehuis!

We hebben gewandeld, zijn uit eten geweest en hebben 

omliggende dorpen bezocht. De kinderen hebben gezwommen 

in het naastgelegen Fletcher Hotel. En wij hebben gebruik 

gemaakt van de broodjesservice van de bakker: we bestelden 

online het ontbijt en de volgende ochtend werden keurig op 

tijd verse broodjes van de warme bakker bezorgd. Perfect!

Onze kinderen vonden het er heerlijk. De mooie glooiende 

omgeving is zó anders dan de rest van Nederland. We 

hadden ons er ook makkelijk een week kunnen vermaken. 

Ondanks dat het resort goed bezet was, was er voldoende 

privacy. De kavels zijn ruim opgezet en door de speelse 

ligging van de villa’s kijk je niet bij elkaar naar binnen.

Dit is zeker een resort dat wij vaker gaan bezoeken. Alles 

klopte gewoon. Zo’n villa is ook ideaal voor een weekend 

met alleen volwassenen. De keuken leent zich perfect voor 

een avond koken en uitgebreid tafelen. Je kunt het zo gek 

niet bedenken, het was er. Maar we hebben nu al gezien 

dat je hier in de omgeving op culinair gebied ook niets 

tekortkomt. Dus ook dát is een reden om hier nog eens terug 

te komen!” 

Familieresort PUUR Exloo

Verkoopcentrum:

Valtherweg 36, 7875 TB EXLOO

www.puurexloo.nl 

Verhuur: 

www.puurexloo.com

PUUR Exloo is een ontwikkeling van Kontour Vastgoed.

Familie Pleij: 
"Dit is zeker een resort dat wij vaker 
gaan bezoeken. Alles klopte gewoon." 
- herfstvakantie 2019



 
De Hondsrug Evenementenkalender 2020

FEBRUARI
16 FEBRUARI
Seizoenswandeling Boomkroonpad in Drouwen

19 EN 26 FEBRUARI
Vertelmiddag over Oek in Borger

MAART 
9 EN 10 MAART 
Open Atelierdagen in gemeente Coevorden 

13 T/M 15 MAART 
Ronde van Drenthe

18 MAART 
Boomfeestdag in Borger

APRIL 
4 EN 5 APRIL
Provinciale start Drenthe 75 jaar bevrijding in Coevorden

5 APRIL
Mattheus Passion in Sleen

11 T/M 13 APRIL
Oerweekend in Borger

18 APRIL
Megapiratenfestijn in 
Borger 

MEI 
1 T/M 3 MEI
Hollands Weekend in 
Coevorden

2 MEI
Hunebedloop en Oekjeugd-
loop in Borger

8 T/M 10 MEI 
VeenBraand bluesfestival in Spijkerboor

17 MEI
Oldtimerdag in Klazienaveen

21 T/M 23 MEI   
Fietsen ohne Grenzen in Coevorden 

23 MEI T/M 1 JUNI
91ste Nationale Concours Hippique in Eext

24 MEI 
Nationale Parkendag

20 EN 24 MEI 
Kennedymars in Odoorn 

JUNI 
6 JUNI 
Historische TT wandeltocht in Grolloo en Borger

6 EN 7 JUNI
Hello Festival in Emmen

7 JUNI
Boeren Burgers Buitenfair in Valthe

11 T/M 13 JUNI 
Holland International Blues Festival in Grolloo

13 EN 14 JUNI 
Vocaal Festival in Annen

20 EN 21 JUNI
Alles Kids in Emmen

26 T/M 28 JUNI
Barrel Food Truck Fest in Emmen

27 JUNI T/M EIND JULI
Veenbrand Theaterspektakel in Emmen

27 JUNI T/M 13 SEPTEMBER
Into Nature in Emmen en Bargerveen

JULI 
1 JULI T/M 12 JULI 
Openluchttheater Midzomernachtsdroom in Borger

3 T/M 5 JULI
FestiValderAa in Schipborg

3 T/M 5 JULI
Hippisch Holtrijk in Grolloo

4 JULI
Vollemaanwandeling Boomkroonpad Drouwen

5 JULI 
Full Colour Festival in Emmen

5 T/M 12 JULI
Oostermoerfeest in Eext 

8 T/M 12 JULI 
Zuidenveld 100 jaar in Schoonebeek

11 JULI 
Oldtimerdag in Coevorden 

11 JULI
Boet’n Pop in Rolde 

11 EN 12 JULI
Schapenscheerdersfestival en Wolfeest in Balloo

12 JULI
Trekkertrek in Gieten

18 EN 19 JULI 
Fantasy Meeting & Fair in Coevorden 

19 JULI
C’est La Vie in Emmen

24 T/M 26 JULI 
Gouden Pijl in Emmen

31 JULI T/M 2 AUGUSTUS
34e Wereld Dans- en Muziekfestival SIVO in Borger

AUGUSTUS 
2 AUGUSTUS 
Oertijdmarkt Hunebedcentrum in Borger 

7 T/M 9 AUGUSTUS 
Festival der Zoete Verleidingen in Sleen 

9 AUGUSTUS 
Beeldschoon Rolde, levende standbeelden in Rolde

11 AUGUSTUS
Hunebedgames in Borger

15 AUGUSTUS
Reuzenfair Ellert en Brammert in Schoonoord

15 AUGUSTUS
Etstoel Anloo

19 T/M 23 AUGUSTUS
Grolloo Flute Sessions in Grolloo

21 T/M 23 AUGUSTUS
32e Internationale Vliegerfestival in Emmen

20 T/M 23 AUGUSTUS
Boerenrockfestival in Drouwenermond

23 AUGUSTUS
NK Zeepkistenrace in Emmen

28 T/M 30 AUGUSTUS
Garnizoensdag in Coevorden  

SEPTEMBER 
5 SEPTEMBER 
Fly in Gees

5 SEPTEMBER
Truckersdag in Coevorden

5 EN 6 SEPTEMBER
MM Culinair in Emmen

11 T/M 13 SEPTEMBER 
stOER Wildman Run in Sleen

11 T/M 13 SEPTEMBER
UitMarkt en Shanty Festival Emmen 

12 SEPTEMBER
Open Monumentendag in Aa en Hunze en Coevorden

19 SEPTEMBER
Folk an de Gruppe in Nieuw-Schoonebeek

19 EN 20 SEPTEMBER
Oogstfeest in Meppen

20 SEPTEMBER 
Korenfietstocht Pedaal Vocaal

OKTOBER 
3 OKTOBER 
Kunst & Cultuurroute De Verbinding in 
Nieuw Amsterdam-Veenoord

4 OKTOBER
Geopark Hondsrug Classic, mountainbiketocht in Gasteren

11 OKTOBER
Kunst in de Kas in Klazienaveen

24 T/M 26 OKTOBER
Boo at the Zoo in Emmen

30 OKTOBER T/M 1 NOVEMBER
Roompot Baja in Borger

NOVEMBER
7 T/M 9 NOVEMBER
Ganzenmarktweekend in Coevorden

27 EN 28 NOVEMBER 
Gees in Wintersfeer 

DECEMBER 
19 DECEMBER
IJzerkoekenoproer in Coevorden

20 DECEMBER 
Dickens Festijn in Coevorden

22 DECEMBER
Midwinterwandeling Boomkroonpad in Drouwen

24 DECEMBER 
Herderstocht Balloo

27 DECEMBER
IJsbeelden Festival in Emmen 

Van april t/m 
september zijn er  

op de Hondsrug wekelijks 

braderieën en lokale (vlooien) 

markten. Kijk op de website 

voor een markt in 
de buurt.

www.hondsrugdrenthe.nl

Een tijdloze ontdekking 
in de stOERste speeltuin 
van Nederland

Eine zeitlose Entdeckungsreise im 
coolsten Spielplatz der Niederlande

Timeless discovery in the Netherlands’ 
most rugged playground

D R E N T H E
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