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welkom in 
Gemeente Ooststellingwerf 

Beste lezer,

In het Toeristisch Magazine 2021 vindt u veel informatie over al het moois dat 
Zuidoost Friesland biedt op het gebied van toerisme en recreatie. 

Friesland is vooral bekend om haar meren, de elf steden en de Waddeneilanden. 
Maar hier in het zuidoosten hebben we, naast een bijzonder cultuurlandschap, 
vooral hele mooie bos- en natuurgebieden. Niet voor niks zijn we daarom met 
diverse organisaties en vier andere gemeenten een campagne gestart om onze 
regio als het ‘Het Andere Friesland’ te promoten. Misschien heeft u er wel iets 
over gelezen of gezien. Want wel 30 bloggers, vloggers, journalisten en fotografen 
bezochten afgelopen zomer onze regio en deelden hun ervaring met dit ´Andere 
Friesland´.

In tal van artikelen en reisblogs schreven ze vol bewondering over onze bosrijke 
gebieden, heidevelden, zandverstuivingen, de Turfroute, onze wandel-, fiets-, ATB- 
en kanoroutes en, niet te vergeten, ons uitgebreide netwerk van men- en ruiter-
routes. Het maakte de Bosbergtoren in Appelscha tot een ware ‘selfiehotspot’ en 
de foto’s werden gretig gedeeld op Instagram. De toren wordt nu zelfs geprezen 
als één van de mooiste uitkijktorens van Nederland en staat nu, mede dankzij 
deze reisbloggers, op veel ‘bucketlists’. 

De toerisme- en horecabranche is hard getroffen door het coronavirus. Diezelfde 
branche heeft veel veerkracht en creativiteit getoond. We kunnen niet inschatten 
wat 2021 gaat brengen. Wat niet verandert is de promotie van onze unieke regio. 
We blijven dit met trots uitdragen. Met de slogan ‘Bij Appelscha’ werken onderne-
mers samen en als gemeente ondersteunen wij ook de regionale promotie- en 
marketingorganisatie, zodat steeds meer mensen de weg weten te vinden naar 
‘Het Andere Friesland’.

Al dan niet in aangepaste vorm heet ik u daarom van harte welkom en nodig ik u 
uit om cultuur, natuur en avontuur te komen beleven in Ooststellingwerf! 

Met vriendelijke groet,
Fimke Hijlkema
Wethouder Recreatie & Toerisme in Ooststellingwerf 

#bosbergtoren



Welkom bij het 
Toerist informatie punt Appelscha

Welkom Bij Appelscha

Als iemand mij vorig jaar had verteld dat het vakantie-
seizoen van 2020 zou verlopen zoals dat is gegaan, had ik 
diegene echt niet serieus genomen. Het vakantieseizoen van 
2020 was daarom voor iedereen een hele vreemde periode. 
Mede door al de Corona perikelen hebben veel Nederlanders 
daarom (noodgedwongen) de vakantie in eigen land moeten 
doorbrengen. 

Om deze reden hebben we een aantal schrijvers, Bloggers 
en Vloggers uitgenodigd om ons gebied te komen beleven, 
en dit heeft ons veel positieve reclame gebracht. Door het 
uitnodigen van deze reporters voor de ‘persreis’ hebben we 
veel aandacht in de media gekregen en dit heeft er in ge-
resulteerd dat ook nieuwe toeristen ons goed hebben kun-
nen ontdekken. 
De Bosbergtoren in Appelscha wordt door een aantal media 
zelfs omschreven als “Dé Selfiehotspot van Friesland”. Vanuit 
dit hoge uitkijkpunt kun je de hele omgeving goed overzien. 
De toren is 33 meter hoog, hij ligt op een heuvel en, omdat 
Appelscha meer dan 8 meter boven NAP ligt waan je je ook 
letterlijk in de wolken. 

Bij Appelscha is het niet alleen goed ontspannen voor de 
reguliere vakantiegangers, maar ook voor de zakelijke markt. 
Daarom organiseren we opnieuw een zogenaamde persreis. 
Deze persreis is er op gericht om ook bedrijven attent te 
maken op dit prachtige gebied. 

Het biedt de bedrijven voldoende ruimte, rust en activiteiten 
om, in één van onze groepsaccommodatie ’s een uitermate 
productief bedrijfs-uitje te organiseren. 

Door middel van dit magazine willen wij u graag laten ken-
nismaken met onze mooie omgeving, en zelfs als u al vaker 
bij ons op bezoek bent geweest, vindt u gegarandeerd iets 
nieuws.  

U vindt in dit magazine veel informatie over onze geva-
rieerde omgeving. In het op één na grootste bosgebied van 
Nederland, het Drents-Friese Wold zijn prachtige wandel- en 
fietsroutes. Wat is er nu mooier dan een dagje buiten af te 
sluiten in één van de gezellige restaurants, eetcafés of op 
een terrasje in de heerlijke zon. Onze “Culinaire Regio Gids”  
vertelt u waar u uw lekkerste maaltijden kunt eten, of de 
meest gezellige terrasjes kunt pakken en is gratis verkrijg-
baar bij alle TIP kantoren in de regio.

Een ander bijzonder natuurgebied vormt het Fochteloërveen. 
Het is één van de laatste gebieden met hoogveen in Europa. 
Door het uitgestrekte stiltegebied lopen voor u de speciale 
wandel- en fietspaden. 
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   Bankje/picknicktafel
67  Fietsknooppunt    E-Bike oplaadpunt5,6  Afstand tussen fietsknooppunten

  Verbindingen tussen fietsknooppunten
E-Bikeroutes

 Ooststellingwerfroute 
± 53 km.

  91 -> 83 -> 79 -> 81 -> 34 -> 36 -> 18 -> 20 -> 07 -> 55 -> 
08 -> 91 -> 56 -> 52 -> 79 -> 77 -> 75 -> 90 -> 91 route 

± 57 km.

  91 -> 63 -> 65 -> 53 -> 67 -> 68 -> 14 -> 12 -> 21 -> 32 -> 
86 -> 37 -> 81 -> 24 -> 50 -> 54 -> 56 -> 58 -> 77 -> 91 route  

± 58 km. route  

± 84 km.
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Drents-Friese Wold Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland, 

ligt een bijzonder gebied. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de 

grootste natuurgebieden van Nederland. In 2000 werd ruim 6000 hectare bos,  

heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als Nationaal Park.  

Het Drents-Friese Wold is na de Veluwe het grootste aaneengesloten bosgebied 

van Nederland. Naast bos is het Drents-Friese Wold vooral bekend vanwege De 

Kale duinen, of chiquer, het Aekingerzand. Dit stuifzandgebied is groot genoeg 

om de wind de kans te geven het zand ook echt te laten stuiven. Met behulp van 

grazers wordt het gebied verder vrij van gras en bomen gehouden.Dwingelderveld Het Dwingelderveld is een bijna 4000 hectare groot nat  

heidegebied in het zuidwesten van Drenthe met een vrijwel ongestoorde horizon.  

In dit gebied kunnen soorten vogels en dieren leven, die in andere landschappen 

minder kansen hebben. De heide wordt beheerd door twee schaapskudden met 

elk een herder.  Het is een erg afwisselend gebied waar jaarlijks veel natuurgenie-

ters en vakantiegangers op afkomen. Het gebied wordt doorkruist door vele wan-

del- en fietspaden, gemarkeerd en ongemarkeerd, verhard en onverhard. Daardoor 

kunt u in grote delen van het gebied komen.Fochteloërveen Het Fochteloërveen is een 2500 ha groot natuurgebied op 

de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe, bij het dorp Veen-

huizen. Het geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in 

Nederland. Het gebied is een restant van het uitgestrekte Drents-Friese hoogveen-

gebied, dat sedert 1660 grotendeels is afgegraven (met name de Smilder venen 

aan de Drentse Hoofdvaart). Dat het gebied bewaard is gebleven geldt als een 

historisch toeval en mogelijk een gevolg van de geïsoleerde ligging op een provin-

ciegrens. Pas laat werd een vrij beperkt kanalenstelsel aangelegd, zodat veel veen 

is blijven liggen en zich zelfs altijd een kleine ‘actieve’ hoogveenkern heeft kunnen 

handhaven. In 2000 heeft Natuurmonumenten een 18 meter hoge uitkijktoren in 

het Fochteloërveen in gebruik genomen. Het bied je als bezoeker een prachtig uit-

zicht over één van de laatste hoogveengebieden van Europa. De toren is gebouwd 

in de vorm van een zeven en geïntegreerd in de omgeving. Neem er eens een 

kijkje! Gewapend met een verrekijker zie je misschien één van de vele bijzondere 

vogelsoorten, zoals de grauwe klauwier, het paapje of de kraanvogel. Veel plezier!
Lindevallei Een gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van de 

Linde en een oase van rust, waar bijzondere moerasvogels een plekje vinden: 

dat is de Lindevallei.Belangrijk onderdeel van ‘natte as’ De Lindevallei maakt deel 

uit van de ‘natte as’, een keten van moerasgebieden op de grens van Fryslân en 

Overijssel. In het natuurbeheer wordt steeds vaker geprobeerd grotere eenheden 

te creëren. In deze streek krijgt dit gestalte door het aan elkaar verbinden van de 

Weerribben en de Wieden in Noordwest-Overijssel, en de Rottige Meente en de 

Lindevallei in Fryslân.

Zowel VTRBO /TIPAppelscha als De Vries Kartografie bv stellen zich niet aansprakelijk 

voor eventuele fouten in de kaart.  Copyright: De Vries Kartografie bv - de Wijk. www.devrieskartografie.nl 

Copyright kaartblad: Topografische Dienst Kadaster Zwolle 2017.

Diverse wandel- 
     en fietskaarten



110 jaar VVV/TIP Appelscha, derde oudste verstrekker van 
toeristische informatie van Nederland!

In 1910 is de “VVV van Appelscha” opgericht.
Wist u dat VVV/TIP Appelscha de derde oudste organisatie 
is die opgericht om mensen te informeren over toerisme en  
recreatie en zich aansloot bij de (toen nog in kinderschoenen) 
landelijke VVV?

Het doel van deze vereniging was het bekend maken en in de 
markt zetten van de prachtige omgeving in de regio Appel-
scha. In die tijd was reizen nog een echte onderneming en men 
kwam via landwegen naar onze regio. Er was een mix van de 
adel en gegoede burgerij wat hier kwam relaxen en vakantie 
vieren. Ook om gezondheidsredenen werd Appelscha en zijn 
regio een oord om te aan te sterken.
Men had toen al in de gaten dat er veel potentie in de sec-
tor recreatie en toerisme zat en dat moest verder ontwikkeld 
worden. De eerste huisjes en hotel-accommodatie werden 
neergezet en later kwam men hier kamperen-in-tentjes bij. 
Via de kranten werd er reclame gemaakt. Zomerhuisje werden 
te huur aangeboden in de kranten en de eerste campings 
werden aangelegd. Mensen die in deze contreien waren  
geweest vertelden het verder en zo ontwikkelde deze regio 
zich als een toeristische enclave. Per koets, fiets, motor en 
auto kwam men hier om te ontspannen en plezier te hebben.

Later ging men naar beurzen en werden prachtige stands in- 
gericht met folders, fiets- en wandelroutes, kranten en ansicht- 
kaarten over hoe mooi het was. De dames en heren van de VVV 
waren dagenlang de regio aan het promoten. De toeristische 
regio breidde zich uit en met deze uitbreiding floreerde het 
VVV-kantoor in de regio. 
Na 110 jaar is er in de manier van werven en werken weinig 
veranderd bij het Toeristich Informatie Punt Appelscha.
Nog steeds doen wij er alles aan om u als toerist de beste en 
nieuwste informatie te verstrekken om u een mooie en fijne tijd 
te bieden in ‘Het Andere Friesland’.
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Symbolen
 Attractiepunt   Hunebed   Informatiecentrum Molen/Tjasker   Museum   Uitkijktoren Zwembad   Horeca   Streekproducten Groepsaccommodatie 

   Bankje/picknicktafel
67  Fietsknooppunt    E-Bike oplaadpunt5,6  Afstand tussen fietsknooppunten

  Verbindingen tussen fietsknooppunten
E-Bikeroutes

 Ooststellingwerfroute 
± 53 km.

  91 -> 83 -> 79 -> 81 -> 34 -> 36 -> 18 -> 20 -> 07 -> 55 -> 
08 -> 91 -> 56 -> 52 -> 79 -> 77 -> 75 -> 90 -> 91 route 

± 57 km.

  91 -> 63 -> 65 -> 53 -> 67 -> 68 -> 14 -> 12 -> 21 -> 32 -> 
86 -> 37 -> 81 -> 24 -> 50 -> 54 -> 56 -> 58 -> 77 -> 91 route  

± 58 km. route  

± 84 km.
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pad, voetpad
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d zand
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schaal 1:40.000(2,5 cm = 1 km)

Drents-Friese Wold Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland, 

ligt een bijzonder gebied. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de 

grootste natuurgebieden van Nederland. In 2000 werd ruim 6000 hectare bos,  

heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als Nationaal Park.  

Het Drents-Friese Wold is na de Veluwe het grootste aaneengesloten bosgebied 

van Nederland. Naast bos is het Drents-Friese Wold vooral bekend vanwege De 

Kale duinen, of chiquer, het Aekingerzand. Dit stuifzandgebied is groot genoeg 

om de wind de kans te geven het zand ook echt te laten stuiven. Met behulp van 

grazers wordt het gebied verder vrij van gras en bomen gehouden.Dwingelderveld Het Dwingelderveld is een bijna 4000 hectare groot nat  

heidegebied in het zuidwesten van Drenthe met een vrijwel ongestoorde horizon.  

In dit gebied kunnen soorten vogels en dieren leven, die in andere landschappen 

minder kansen hebben. De heide wordt beheerd door twee schaapskudden met 

elk een herder.  Het is een erg afwisselend gebied waar jaarlijks veel natuurgenie-

ters en vakantiegangers op afkomen. Het gebied wordt doorkruist door vele wan-

del- en fietspaden, gemarkeerd en ongemarkeerd, verhard en onverhard. Daardoor 

kunt u in grote delen van het gebied komen.Fochteloërveen Het Fochteloërveen is een 2500 ha groot natuurgebied op 

de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe, bij het dorp Veen-

huizen. Het geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in 

Nederland. Het gebied is een restant van het uitgestrekte Drents-Friese hoogveen-

gebied, dat sedert 1660 grotendeels is afgegraven (met name de Smilder venen 

aan de Drentse Hoofdvaart). Dat het gebied bewaard is gebleven geldt als een 

historisch toeval en mogelijk een gevolg van de geïsoleerde ligging op een provin-

ciegrens. Pas laat werd een vrij beperkt kanalenstelsel aangelegd, zodat veel veen 

is blijven liggen en zich zelfs altijd een kleine ‘actieve’ hoogveenkern heeft kunnen 

handhaven. In 2000 heeft Natuurmonumenten een 18 meter hoge uitkijktoren in 

het Fochteloërveen in gebruik genomen. Het bied je als bezoeker een prachtig uit-

zicht over één van de laatste hoogveengebieden van Europa. De toren is gebouwd 

in de vorm van een zeven en geïntegreerd in de omgeving. Neem er eens een 

kijkje! Gewapend met een verrekijker zie je misschien één van de vele bijzondere 

vogelsoorten, zoals de grauwe klauwier, het paapje of de kraanvogel. Veel plezier!
Lindevallei Een gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van de 

Linde en een oase van rust, waar bijzondere moerasvogels een plekje vinden: 

dat is de Lindevallei.Belangrijk onderdeel van ‘natte as’ De Lindevallei maakt deel 

uit van de ‘natte as’, een keten van moerasgebieden op de grens van Fryslân en 

Overijssel. In het natuurbeheer wordt steeds vaker geprobeerd grotere eenheden 

te creëren. In deze streek krijgt dit gestalte door het aan elkaar verbinden van de 

Weerribben en de Wieden in Noordwest-Overijssel, en de Rottige Meente en de 

Lindevallei in Fryslân.

Zowel VTRBO /TIPAppelscha als De Vries Kartografie bv stellen zich niet aansprakelijk 

voor eventuele fouten in de kaart.  Copyright: De Vries Kartografie bv - de Wijk. www.devrieskartografie.nl 

Copyright kaartblad: Topografische Dienst Kadaster Zwolle 2017.

Neem een leuk 
  souvenirtje mee!

Maar de Regio Appelscha is meer dan Natuur alleen. Bij  
Appelscha kunt u ook actief aan de slag gaan. Mountain-
biken, suppen, abseilen, paardrijden, kajakken of hiken. Het 
is eigenlijk te veel om op te noemen. Onze regio biedt voor 
de rustzoeker en de actieve toerist alles wat je je maar kunt 
wensen.  

In 2021 bestaat TIP in Appelscha 110 jaar en dit willen we 
dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. 110 dagen lang 
vieren we het 110 jarige bestaan. De TIP/VVV in Appelscha 
behoort bij de eerste drie toeristische kantoren van heel  
Nederland. 
En daarom 110 dagen lang een expositie en 110 dagen lang  
activiteiten die speciaal voor u zijn samengesteld. Op onze 
website vindt u meer informatie over het 110 daagse pro-
gramma.

Voor alle tips over uitjes, overnachtingen, bezienswaar-
digheden, routes, evenementen en activiteiten bent u bij ons 
TIP kantoor in Appelscha aan het juiste adres. U wordt ge-
holpen door een groep enthousiaste medewerkers, dus ga 
er op uit, geniet van de rust of van de actie en maak het 
vooral een mooie beleving. We hopen u te verwennen met 
prachtige herinneringen. 
En….. zien u ook aankomend seizoen graag terug.   

Pieter van der Schaaf, 
Voorzitter 
“Vereniging Toeristisch en Recreatief Belang Ooststellingwerf”

TIP: 
Wandel het 

verharde familiepad (2,2 km
 en rolstoelvriendelijk) vlak 

bij het TIP kantoor 



1 TIP Toeristische Informatie Punten
2 NP Drents-Friese Wold
3 Fochteloërveen
4 Bakkeveenster Duinen
5 Bezoekerscentrum SBB
6 Uitkijktoren Ravenswoud
7 Excursies Kale Duinen
8 Kunstroute Oldeberkoop
9 Airemotion Ballonvaarten
10 Museum De Proefkolonie
11 Bosbad Appelscha
12 Attractiepark Duinenzathe
13 Gevangenismuseum
14 OERmuseum Diever
15 Drentse Koe
16 Bosbergtoren
17 MTB- en Fietsroutes
18 Golfpark De Hildenberg
. . . . en zo veel meer

Bezoek in verschillende dorpen 
de Steunpunten van Toeristisch 
Informatie Punt:

Donkerbroek - Restaurant ‘t Witte Huis
Oosterwolde - Bibliotheek
Elsloo - Café ‘t Anker
Oldeberkoop - Hotel Lunia
Appelscha - Eten & Drinken Le Coq
Makkinga - Museum Oold Ark

Bezoek ook het TIP kantoor voor 
meer arrangementen in de regio:
Boerestreek 23,  Appelscha

Openingstijden:
Kijk voor alle openingstijden 
op www.tip-appelscha.nl

TIP Steunpunten

TIP Toeristische 
Informatie Punten

Omgevingskaart met diverse TIP’s

1



‘U bent hier
van harte 
welkom!’

Natuur / 
Parken

Zelf doen /
beleven

Leuke 
dorpen

Leuk voor 
kinderen

Fietsen

Avontuur / 
actief

Cultuur / 
dagje weg

Er is in deze regio zo veel te doen dat niet alles hieronder aangegeven kan worden... Laat je voorlichten door de verschillende ondernemers en andere gasten uit onze regio.          #Appelscha  

Maak een SELFIE bij de APPEL. 
  Post ‘m online met #Appelscha. 
    Laat zien dat u geweest bent!



Wesselink Dental
Totale mondzorg

WWW.WESSELINKDENTAL.NL

‘t Oost 8 
Oosterwolde  
0516-785082
info@wesselinkdental.nl

Het adres voor een gewone 

 prothese of klikgebit.

Reparaties klaar terwijl u wacht.



Nationaal Park 
het Drents-Friese Wold

Natuur

Het Drents-Friese Wold, een groots natuurgebied waar je de wilde natuur 
kan beleven! Buitencentrum Drents-Friese Wold bij Appelscha 

is hét startpunt voor een dagje uit.

Het Nationaal Park het Drents-Friese Wold is een groots en 
ruig natuurgebied. Groots ook in schoonheid en natuurlijk-
heid. 

De natuur mag hier zoveel mogelijk haar gang gaan. Nu 
werken we nog aan meer variatie in het van oudsher dichte 
productiebos. Een natuurlijk en gevarieerd bos is aantrekke-
lijker voor dieren, planten en mensen. Door de hoge grondwa-
terstand zijn de bossen veel natter en zijn er ook natte gras-
landen te vinden. Het stuifzand in de Kale Duinen leeft en 
verandert voortdurend onder invloed van wind, grazers en 
mensen. Al zwervend of dwalend door de wildere kern van 
het Wold zijn onverwachte ontmoetingen tussen wandelaars 
en wild of vogels, zoals zwarte spechten, aan de orde van 
de dag. De voorzieningen bij de dorpen en aan de randen 
van het park, zoals het Buitencentrum van Staatsbosbeheer, 
dagen uit tot zelf ontdekken; tot moderne wildbeleving. Zo 
is het Drents-Friese Wold in het volle Nederland een van de 
weinige gebieden waar u oneindigheid, stilte en duisternis 
kunt ervaren in een onbegrensde wilde natuur.

Het Drents-Friese Wold verwildert

In de Kale Duinen stuift het zand
De Kale Duinen is één van de bijzondere gebieden bin-
nen het Drents-Friese Wold. Staatsbosbeheer is momen-
teel bezig met het veranderen van de randen van de Kale 
Duinen. Een aanzienlijk deel van het bosareaal is gekapt 
en het gebied is teruggegeven voor het natuurlijke spel 
van zand en wind. De schaapskudde die in het gebied 
loopt houdt de bodem kaal. Dit jaar is het hek rond de 
zandverstuiving enkele tientallen meters naar de buiten-
kant verschoven, zodat de grazers nog meer ruimte heb-
ben en het open karakter blijft bestaan. Flora en fauna 
zullen nieuwe kansen krijgen; zeldzame planten en  
vogels worden weer waargenomen. Het stuifzand is weer 
in beweging gekomen en er vormen zich spontaan nieuwe  
duinen. Vanaf de robuuste uitkijktoren op de rand van het 
stuifzandgebied is het proces prachtig te volgen.



Natuur

Natte natuur op z’n mooist
het Fochteloërveen

Het Fochteloërveen staat voor stilte, adembene-
mende vergezichten en eindeloos veel ruimte. 
Vanuit uitkijktoren De Zeven kun je kilometers 
ver kijken over dit uitgestrekte hoogveen-gebied 
op de grens van Friesland en Drenthe. 
Boswachter Sietske Westerhof vertelt je 
graag wat dit gebied zo uniek maakt.

Papenpaartjes
Sietske: “Als ik op pad ga, speur ik altijd naar het paapje, een 
van de meest zeldzame vogels in dit gebied. Het is een klein 
oranjeroze zangvogeltje met opvallende witte wenkbrauwen en 
donkere wangetjes. Het Fochteloërveen vormt 
hun belangrijkste broedgebied. Daarom 
laten we in de gebieden waarin paapjes 
voorkomen altijd enkele bomen staan. 
Die gebruiken ze als zit- en zangpost. 
Oude pollen struikheide zijn een goede 
foerageerplaats, omdat ze vol zitten met 
insecten. Dus ook die laten we lekker staan.”

Op de fiets door de natuur
De fietsroute door het Fochteloërveen (30 km) leidt je langs 
bijzondere uitkijktorens en –hutten, waaronder De Zeven 
(zie foto rechterpagina). Misschien spot je onderweg wel een 
roodborsttapuit of hoor je het rauw rollende gekras van de 
raaf. Liever aan de wandel? Natuurmonumenten heeft een 
prachtige route (3.75 km) over een hoger gelegen pad, zodat 
je met droge voeten het gebied kunt ontdekken. De talrijke 
helderblauwe waterjuffers dwarrelen om je heen.   

Imposante Slangenarend
Het Fochteloërveen is een van de laatste grote hoogveen-
gebieden in Europa. Het heeft een vochtige, sponsachtige 
bovenlaag van veenmos, de bodem zelf is arm en zuur. Vooral 
bijzondere soorten planten en dieren gedijen in zo’n omge-
ving. Er komen hier bijvoorbeeld drie soorten slangen voor: 
de adder, de ringslang en de gladde slang. Die slangen zor-
gen er op hun beurt weer voor dat de slangenarend hier op 
jacht gaat en eindeloos rondjes draait. Imposant, want deze 
roofvogel kom je normaal gesproken tegen in het Middel-
landse Zeegebied. 

Bijzonder vlindertje
Sietske: “Het veenhooibeestje is een van mijn lievelingsbeestjes. 
De eerste keer dat je die naam hoort, word je toch meteen nieuws- 
gierig naar het beestje?” 
Het veenhooibeestje is een niet zo opvallend, maar wel heel 
zeldzaam vlindertje. Je komt het kleine bruine vlindertje 
tegen op plekken waar de dopheide bloeit. Je herkent het 
veenhooibeestje aan de zwarte oogvlekken die aan de 
onderkant van de achtervleugel zitten. Helaas gaat het erg 
slecht met het veenhooibeestje en wordt het steeds minder 
gespot.

Wollegras
Het veenhooibeestje zoekt tussen de dopheide naar nectar, 
maar is voor het afzetten van de eitjes volledig afhankelijk 
van het eenjarig wollegras. Deze wollige pluizenbol is ken-
merkend voor het Fochteloërveen. Zodra de eitjes afgezet 
zijn en vervolgens uitkomen, beginnen de rupsjes te eten. 
Als onvolwassen rups blijven ze vervolgens diep in de pol 
overwinteren. Ze gaan verder met eten zodra de plant weer 
begint te groeien in het voorjaar. Het wollegras te midden 
van het hoogveen is dan wonderschoon.



Natuur

Geduld wordt beloond met één millimeter per jaar
Voor het voortbestaan van dit unieke hoogveengebied is het belangrijk dat het er nat genoeg is. Dan pas kan er veen-
mos groeien. Om dat te waarborgen heeft Natuurmonumenten de afgelopen decennia ruim 75 kilometer aan kades 
aangelegd rondom het Fochteloërveen. Zo blijft het regenwater in het natuur-gebied. Dat zo’n maatregel effect heeft, 
is duidelijk te zien. Er groeit weer voldoende waterveenmos, dat het water als een spons vasthoudt. Daarbovenop 
groeien dan weer zeldzamere soorten, zoals het hoogveen-veenmos. Zo ontstaat een veenmospakket dat per jaar 
één millimeter groeit. Ook de komende tijd is Natuurmonumenten druk bezig om het hoogveen te behouden en te 
stimuleren. De waterpeilen in het gebied worden verhoogd en er worden bloemrijke graslanden en ruigtes aan de 
randen van het gebied ontwikkeld. Die maatregelen gaan verdroging tegen en maken het gebied aantrekkelijker 
voor zeldzame planten en dieren. 

Eenzame hoogte
Een van de mooiste uitkijktorens van Nederland vind je bij 
de parkeerplaats bij Ravenswoud: De Zeven (hieronder afge-
beeld) is 18 meter hoog en gebouwd in de vorm van een 7. 
Je moet eerst een stukje wandelen en flink wat traplopen, 
maar dan word je rijkelijk beloond: zover het oog reikt, 
kijk je uit over de bossen en het veengebied. Neem vooral 
een verrekijker mee, want misschien zie je één van de vele  
bijzondere vogelsoorten hier, zoals de grauwe klauwier, het 
paapje of de kraanvogel.

Boswachters vind je buiten!
De boswachters van Natuurmonumenten kunnen je alles 
vertellen over dit unieke gebied. Maar waar kom je die tegen? 
Heel simpel: vanaf dit jaar spot je ze buiten in het veld bij de 
Feenkar, een stoere, overkapte wagen die op verschillende 
plekken in het gebied te vinden zal zijn. Bij de Feenkar kun 
je terecht voor een praatje met de boswachter, je vindt er 
informatie over de omgeving en er worden regelmatig acti- 
viteiten georganiseerd met de Feenkar als startpunt. Kijk voor 
meer informatie op natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/
fochteloërveen. Of wordt Veenfan via secretariaatfriesland@
natuurmonumenten.nl en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Geluksvogels
De stilte en de weidsheid van het Fochteloërveen hebben 
de kraanvogel verleid om zich hier te vestigen. Na lange 
afwezigheid broedt deze bijzondere vogel weer in Neder-
land. In 2001 werd het eerste paartje hier gezien. In het 
vroege voorjaar maken mannetje en vrouwtje elkaar het hof. 
Onder luid getrompetter voeren ze
een ingewikkelde paringsdans uit. 
Met uitgestrekte vleugels ‘balt-
sen’ ze om elkaar heen en daar-
bij springen ze soms meters de 
lucht in. Met een beetje geluk 
kun je dit spektakel vanaf uit-
kijktoren De Zeven waarnemen.

Uitkijktoren De Zeven

Foto: Harry Lasker | Fochteloërveen



Alkenhaer 1, 8426 EP Appelscha, T: (0516) 43 26 00, info@campingalkenhaer.nl, www.campingalkenhaer.nl

Laat u verrassen door de centrale ligging van Camping Alkenhaer. Op loopafstand van het dorp Appelscha. Aan de wandel- en fietsroutes van de
unieke natuurgebieden Drents Friese Wold en het Fochteloërveen en centraal gelegen in de drie noordelijke provincies.

De camping is zeer geschikt voor natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers en gezinnen met jonge kinderen. Camping Alkenhaer heeft alle moderne 
faciliteiten en staat garant voor kamperen in de natuur.

1970-2021
Aan de Vaart

Specialist
Senioren Vakanties

hotel

Aan de Vaart
Aan de VaartHotel

www .
h o t e l a

a n d e v
a a r t . n

l

Het vertrouwde adres voor een 
gastvrij verblijf

www.hotelaandevaart.nl
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV  Appelscha, Tel. 0516-43 32 32

Een 5 daags-, een 6 daags- en een weekarrangement voor deelnemers 
aan dit evenement. Door vroegtijdig opgave te doen bent u gegaran-
deerd van een comfortabel en gastvrij verblijf voor een zeer lage prijs.

Hotel Aan de Vaart biedt ook de mogelijkheid voor teambuilding, werk-
week, verenigingsuitje of familieweekend (of langer) met eigen familie. 
Er zijn twee accommodaties voor 15 of 30-40 personen die u kunt huren. 
Gelegen in Appelscha tussen twee prachtige gebieden, het Nationaal 
Park het Drents-Friese Wold en het natuurgebied Fochteloërveen, is er 
in de omgeving veel te organiseren! Uiteraard helpen we u graag om een 
mooi programma samen te stellen.

Met 50 jaar duurzame ervaring als organisator van Compleet Verzorgde 
Vakantiereizen staan wij garant voor veel variatie, afwisselende 
excursies via schitterende toeristische routes en 
gezellige avondprogramma’s.

8-Daagse standplaats busreis Compleet Verzorgd 
individueel of met gezelschap met halen en brengen div. opstapplaatsen

Groepsaccommodatie  15 of 30-40 personen

Drentse en Friese Fiets 4-Daagse  10 t/m 13 augustus

Bekijk het hele reisaanbod 
op onze website

Oosterwolde • 0516 - 42 22 22
www.personenvervoerkort.nl

Vervoer met aandacht



Natuurgebieden in de omgeving

Het Hijkerveld behoort tot de grootste heidevelden van 
Drenthe en ligt bij Hijken. Grote delen waren tot in de 
ijzertijd in gebruik als woongebied. De ijzertijdboeren 
maakten gebruik van kleine omwalde raatakkers, celtic 
fields genaamd. Overblijfselen van deze prehistorische  
akkers liggen op de heide. 

In een hooikiep (hooiberg) op het Hijkerveld is een klein 
informatiecentrum ingericht. De heide wordt begraasd 
door een kudde Schoonebeker heideschapen onder de 
hoede van de schaapsherder. De kudde bestaat ‘s zomers 
uit ongeveer zeshonderd schapen.

Wandelen
Een goed startpunt voor een bezoek aan dit terrein is de 
schaapskooi. De route naar de kooi is aangegeven vanuit 
het dorp Hijken. Op het Hijkerveld zijn wandelroutes te 
volgen van 4 of 7 km. Het veld wordt doorkruisd door 
fietspaden. Ook de vogelkijkhut Diependal is goed te 
bereiken per fiets.

Het Hijkerveld,   een weids landschap
Ten zuiden van Assen

Natuur

Op onderzoek in de natuur!

Word jij een hulpboswachter?

De Schaopedobbe
Tussen Appelscha en Elsloo

‘’De rijkdom van een arm paradijs”. 
De Schaopedobbe, een bijzonder heidegebied van 91 hectare
groot. Dit gebied heeft vennen, een zandverstuiving en 
groepjes bomen. Landschappelijk gezien is dit een schat, 
vanwege zijn enorme rijkdom aan planten en dieren. Daar-
naast is het een heel rustig gebied, vlak nabij het Drents-
Fries Wold. Hier kunt u in stilte wandelen en de rust  
opzoeken tussen de heide.

Het heidegebied heeft haar naam te danken aan de functie 
die dit gebied vroeger had. Heide en schapen zijn er onlos-
makelijk mee verbonden. De heide werd namelijk begraasd 
door schapen. Voor de jaarlijkse scheerbeurt moesten de  
dieren gewassen worden, zodat ze een schone vacht hadden. 
Hiervoor kregen de schapen een bad in de Schaopewasker-
dobbe, een soort ven in dit natuurgebied. Vandaar de gebieds- 
naam Schaopedobbe.

TIP: Houd je aan de regels en let op 
  de borden voor vogelbroedplaatsen

Het Dwingelderveld
Ten zuiden van Dwingeloo

Het Dwingelderveld is het grootste 
natte heidegebied in West-Europa. 
Eén van de speciale charmes van de 

Dwingeloose heide is het grote aantal vennen. Veel daarvan, de  
zogenaamde pingo-ruïnes, zijn ontstaan als overblijfselen 
van ijslenzen uit de ijstijd. Deze zijn te herkennen aan hun 
opvallend ronde vorm. Anderen zijn ontstaan als door de 
mens uitgeveende laagten, nog weer andere als door de 
wind uitgeblazen laagten. Imposant groot zijn de Davids-
plassen. Rond de vennetjes groeien planten als veenpluis en 
waterdrieblad.  

Het zijn de hoogteverschillen die het Dwingelderveld  
gevormd hebben: natte slenken en droge zandruggen wis-
selen elkaar af. Veel van de uitgestrekte laagten hebben een 
enigszins venig karakter. Deze afwisseling laat zich aflezen 
aan de planten en dieren die er voorkomen: adders op het 
zand, zonnedauw waar het vochtig is. Elk seizoen heeft zo 
zijn eigen kleuren; in het voorjaar de witte zeeën van veen-
pluis, in de zomer is de hei eindeloos paars en in de herfst 
geven de grassen het gebied een oranjegele gloed. 

De heide zou zonder beheer overwoekerd raken door bomen 
en struiken en vervolgens volledig in een bos veranderen. 
Naast twee schaapskuddes worden er ook grote grazers  
ingezet zoals Schotse hooglanders.



Natuur

Bakkeveenster Duinen
Nabij Bakkeveen

Natuurgebied Bakkeveen bestaat uit tientallen grote en 
kleine terreinen die aan elkaar grenzen en zo een geheel 
vormen. Ten oosten van het dorp Bakkeveen ligt een zand-
vlakte (Bakkeveense Duinen) waar honden lekker kunnen 
ravotten en er is een poel waar honden kunnen zwemmen. 
De route rond de zandvlakte is verhard en dus geschikt voor 
rolstoelgebruikers. Dit pad is ongeveer 1,5 km lang. De zand-
vlakte zelf bevat helaas geen verharde paden, waardoor deze 
minder geschikt is voor mindervaliden.

 
Het Blauwe Bos
Nabij Haule

Het Blauwe Bos is een ruim 300 hectare groot natuurgebied. 
Honden mogen hier het hele jaar los lopen in het oostelijke 
deel van het bos (ongeveer 30 hectare). In de rest van het 
gebied moeten honden aan de lijn.
    
Het Blauwe Bos ligt in de driehoek Haulerwijk, Haule en 
Waskemeer en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Vanaf 
de parkeerplaats start een wandelroute van 5 km die 
aan het begin en het einde door het losloopgebied gaat.  
Halverwege de route zijn diverse plassen, maar die liggen 
allemaal in het aanlijngebied en honden mogen hier niet 
zwemmen. Parkeren kan op verschillende plaatsen, maar 
voor het losloopgebied kunt u parkeren op de parkeerplaats 
van Staatsbosbeheer aan de Tonckensweg (N918) te Haule. 
De inrit naar de (onverharde) parkeerplaats bevindt zich ter 
hoogte van huisnummer 12. 
 
Op de parkeerplaats bevindt zich een informatiebord waarop 
te zien is waar het losloopgebied zich bevindt en in het bos 
zelf zijn bordjes met “Losloopgebied” geplaatst. 

Natuurgebieden in de omgeving

Slotplaats
Nabij Bakkeveen

De Slotplaats is een 200 hectare groot landgoed nabij Bak-
keveen. Het gebied is sinds 1997 eigendom van Natuur-
monumenten. Ten zuidwesten van de Slotplaats ligt ‘t Oude 
Bosch, waar zich ook de Freulevijver bevindt. Het gebied 
wordt gekenmerkt door grote brede lanen met veel oude 
bomen. 

De Slotplaats werd in 1668 aangelegd toen de familie Aylva 
een slot liet bouwen, het Blauwhuis genoemd. Dit Blauwhuis 
werd in 1838 afgebroken. In 1818 verrees achter het Blauw-
huis een landgoedwoning, die in 1920 verbouwd is tot de 
huidige vorm van het theehuis De Slotplaats. 

Rond 1750 werd begonnen met het aanplanten van het 
bos als onderdeel van een siertuin. In het gebied ligt een 
schans. Deze is in oude staat hersteld. Het gaat hier ver-
moedelijk om een oefenschans. Deze is door de wiskun-
dige Johann Hermann Knoop ontworpen. Naar alle waar- 
schijnlijkheid heeft deze schans nooit enige militaire 
betekenis gehad. 

Haal wandel- en fietskaarten bij het Toerist 

Informatie Punt of bij de TIP steunpunten en beleef 

zelf deze wondere wereld van Zuid-Oost Friesland.

Hoe gaaf   is dit?



Diakonievene
Vlakbij Nijeberkoop

‘’Je ziet de gevolgen van het afgraven van het veen terug”. 
De Diakonievene is een natuurgebied vlakbij Nijeberkoop dat 
vroeger werd gebruikt voor de opgraving van turf. Dit werd 
gedaan door de kerkelijke armenzorg van Nijeberkoop om de 
plaatselijke bevolking in de winter warm te houden. Wat er 
van de vervening is overgebleven? Een aantal mooi gelegen 
plassen die met elkaar in verbinding staan, de overblijfselen 
van een pingoruïne met een beboste stuifwal en kleine stukjes 
heide.

Natuur

Compagnonsbossen
Achter Ravenswoud

De Compagnonsbossen (ten noorden van Ravenswoud) ma-
ken deel uit van het Fochteloërveen. De bossen aan de west-
kant van de Meester Lokstraat zijn aangewezen als honden-
losloopgebied en hebben een bijbehorende loslooproute (de 
‘keienroute’). Ten noorden van het losloopgebied ligt een 18 
meter hoge uitkijktoren, de ‘Zeven’, die zeker een bezoekje 
waard is.
De kanoroute door onder andere  het Compagnons-
bos aan de rand van het Fochteloërveen is de moeite 
waard. De kano-te-water-lating is nabij het Dorpshuis van  
Ravenswoud.

Doldersummerveld
Nabij Doldersum

Het Doldersummerveld is een uitgestrekt vochtig heide-
reservaat, gelegen op de flank van het beekdal van de Vled-
der- en Wapserveensche Aa. Het veld maakt deel uit van het 
Nationaal Park Drents-Friese Wold. 
Over het Doldersummerveld is een gemarkeerde wandel-
route uitgezet. Bij de schaapskooi aan de Huenderweg  
bevindt zich een klein informatiecentrum en is het startpunt 
van de wandelroute. Een van de fietspaden door het natio-
naal park leidt u door het Doldersummerveld. In de zuidoost-
hoek van het terrein bevindt zich een uitkijktoren.

In het Doldersummerveld leven maar liefst 111 soorten 
broedvogels. Hiervan staan er 20 bekend als ernstig bedreigd. 
Tot deze laatste groep horen soorten als Kwartel, Patrijs, 
Gele kwikstaart, Roodborsttapuit en Paapje, maar daaren-
tegen tonen kraanvogels de laatste jaren opmerkelijke  
belangstelling voor dit veld.

Oorlogsmonument tussen Doldersum en Wateren
Midden op het Wapserveld in Drenthe, staat een oorlogs-
monument. Velen ontdekken de herdenkingsplaats toeval-
lig wanneer ze door de prachtige omgeving fietsen. Anderen 
zoeken deze plaats bewust op, om hen te gedenken die hier 
vielen. Te gedenken dat we leven in vrijheid.

Wil je ook dieren spotten? Neem een verrekijker 
mee als je de natuur in gaat of bezoek het 

Bezoekerscentrum bij het Drents Friese Wold. 
Wij hebben jullie zo veel te laten zien!

gotcha!

Bakkeveen; Foto: Martijn vd Vaart

Dellebuursterheide en Catspoele
Ten oosten van Oldeberkoop

Langs de Tjonger liggen de Dellebuursterheide en de Cats-
poele, die samen een 195 hectare groot terrein vormen met 
een zeer gevarieerd karakter. De Dellebuursterheide bestaat 
uit een golvend dekzandlandschap met kommen waarin zich 
veen heeft gevormd. Een groot deel is open heideterrein 
met veenputten, dat omringd is door bos. De Hoorn geeft 
een beeld van de rivierduintjes zoals die vroeger langs de 
Tjonger lagen. 

De Catspoele, gelegen tussen de Dellebuursterheide en 
het Diakonievene, is een prachtig ven met helder water, 
omgeven door heide en omringd met bomen. De Cats-
poele behoort tot één van de soortenrijkste libellenven-
nen van Nederland: bijna 40 van de 71 in Nederland 
voorkomende libellensoorten planten zich hier voort.  
In 2005 is in de Catspoele een populatie ontdekt van de in 
Nederland uitgestorven Oostelijke witsnuitlibel. 
De Catspoele is voor Nederlandse begrippen uniek en zeer 
waardevol. Om natuurliefhebbers en fotografen de gelegen-
heid te geven de bijzondere diersoorten te zien en te foto-
graferen, is een libellenvlonder geplaatst. 
De Catspoele en de Dellebuursterheide liggen ten oosten 
van Oldeberkoop.

Hoe gaaf   is dit?



Er zijn verschillende mogelijkheden om het gebied wande-
lend, met de fiets of mountainbike of te paard te verken-
nen. Er zijn verschillende routes die door het gebied lopen. 
Informeer naar de mogelijkheden. Bijzonder is ook het ge-
heel verharde Familiepad, dat zeer geschikt is voor rolstoel-
gebruikers, mensen met kinderwagens en mensen met een 
visuele beperking.

De meest favoriete activiteit van 2020 was het blotevoeten-
pad. Dat jaar liepen meer dan 10.000 bezoekers met veel 
plezier over het ruim twee kilometer lange pad. Zowel 
volwassenen als kinderen kwamen enthousiast terug en 
vertelden hoe ze de modder, het zand, de boomstammen, het 
mos en de dennenappels hebben ervaren aan de voeten.

In 2020 hebben ook honderden kinderen met hun (groot)
ouders kaboutersporen gevolgd. Tijdens het lopen van het 
Kabouterpad beleef je allerlei avonturen en doe je leuke op-
drachtjes.

Ook kunnen bezoekers zowel binnen als buiten terecht in de 
Bosbrasserie ‘IJgenweis’ waar koude en warme dranken en 
heerlijke gerechten kunnen worden genuttigd.

Het Buitencentrum organiseert geregeld diverse excursies. 
Informeer naar de mogelijkheden en houd onze website in 
de gaten. Kijk voor actuele informatie op: 
www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold

BUITENCENTRUM Drents-Friese Wold 
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Drents-Friese Wold... een kinderspeelparadijs

Een groots natuurgebied 
waar je de wilde natuur kan beleven!

Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland 
ligt een bijzonder gebied. Het Nationaal Park Drents-Friese 
Wold is één van de grootste natuurgebieden van Neder-
land. In 2000 werd ruim 6000 hectare bos, heide, stuifzand 
en beekdalgraslanden aangewezen als nationaal park. Het 
Drents-Friese Wold behoort tot de mooiste en belangrijkste 
natuurgebieden van Europa en is daarom aangewezen als 
Natura2000 gebied. 

Ligging 
Na de Hoge Veluwe is Nationaal Park Drents-Friese Wold het 
grootste aaneengesloten bosgebied van ons land. Maar dit 
nationale park is meer dan bos alleen. In het Drents-Friese 
Wold dwaal je van zandverstuiving naar vennetje, van heide 
naar moeras. Wandel of fiets door het Drents-Friese Wold 
en je herkent nog het typische esdorpenlandschap: bolle  
akkers rond de dorpjes en beekdalen vol bloeiende bloe-
men. In het kletsnatte moerasgebied Aekingerbroek sta je 
aan de oorsprong van de Vledder Aa, die sinds kort weer  
vrijuit mag stromen. En staand in het stuivende Aekin-
gerzand is het je makkelijk voor te stellen hoe de onmete- 
lijke zandvlakten van het Drenthe van vroeger eruit hebben 
gezien. Het Drents-Friese Wold is niet alleen groot, het is ook 
groots in zijn schoonheid.

Buitencentrum Drents-Friese Wold
Het Buitencentrum Drents-Friese Wold van Staatsbosbe-
heer in Appelscha is het vertrekpunt van vele wandel-, fiets-, 
ruiterroutes en excursies. Het is letterlijk de poort naar het 
Nationaal Park. Het dagje uit begint in het centrum, waar 
de wereld aan informatie te vinden is voor uiteenlopende 
mogelijkheden.

Het gebouw fungeert niet alleen als startpunt voor buiten-
avonturen, maar bevat ook een winkel met natuur- en streek-
producten en het boswachterslab waar de bezoeker alvast 
een stukje Drents-Friese Wold kan ervaren. Wie het Buiten-
centrum betreedt, ziet meteen dat de natuur letterlijk naar 
binnen is gehaald. Ook zijn er allerlei producten te koop, 
zoals verrekijkers, vogelboeken, vogelkastjes, loeppotjes, 
routekaarten en streekproducten. Er is ook een speciale hoek 
ingericht met leuke en leerzame producten voor kinderen.



Je hoeft niet op je eigen houtje het bos te verkennen. Het Buitencentrum 
organiseert het gehele jaar door excursies en andere activiteiten. 

Ondek het Boswachterslab of het blotevoetenpad
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Ontdek het Boswachterslab!
Kom eens een kijkje nemen in het kantoor van de 
boswachter. De sfeer is die van een combinatie tussen 
een rariteitenkabinet en een biologisch veldstation waar 
je van alles kunt ontdekken. Geregeld worden er acti-
viteiten georganiseerd en kan je met de boswachter mee 
op Woldsafari met na afloop een Boswachtersspreekuur. 
Ook is er de mogelijkheid om je eigen vondsten tentoon 
te stellen in het Boswachterslab. 

Excursies
Welke vogels hoor je nu eigenlijk allemaal? Hoe kun je het 
beste reeën spotten? Hoe weet je waar ze gelopen hebben 
en of ze in de buurt zijn? Welke paddenstoelen staan er in 
het bos? Dat hoor je van de boswachter van Staatsbosbe-
heer. Geregeld zijn er activiteiten en excursies voor jong en 
oud. Beleef de prachtige zomeravondwandelingen met onze 
gids of nog unieker: een vollemaanwandeling.

Doe- en ontdekpaden
Staatsbosbeheer heeft in Nationaal Park Drents-Friese Wold 
een bijzondere natuurattractie. Bij Buitencentrum Drents-
Friese Wold kun je genieten van het Blotevoetenpad. Denk 
eens terug aan vroeger. Vond je het als kind niet lekker om 
op blote voeten in de natuur te spelen? 
Blootsvoets over wiebelende boomstammen, een bed van 
dennenappels en dwars door de modder. Een avontuurlijke 
wandeling waar de natuur via je tenen naar binnen kruipt, 
ook geschikt voor kinderfeestjes en bedrijfsuitjes. 
Voor € 3,- per persoon ontvang je een sleutel die je toegang 
geeft tot het blotevoetenpad. 
Durf jij het blotevoetenpad in het Drents-Friese Wold aan?

Openingstijden:
Houd onze website in de gaten voor de meest actuele 
openingstijden. www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold
www.facebook.com/staatsbosbeheerdrentsfriesewold

Foto: Damian Wierenga
kale Duinen - grenspoel

Kinderen van 3-7 jaar:
• Je loopt als heuse kabouter het Kabouterpad  en gaat op 
zoek naar kaboutersporen.
• Samen met de Dierenvriendjes van Staatsbosbeheer ga je 
op ontdekkingstocht en beleef je avonturen op het Dieren-
vriendjespad.
Kinderen van 7-12 jaar:
• Volg een spannend kruipdoor-sluipdoorpad. Je doet een 
aantal opdrachten en komt verschillende padden tegen op 
het Paddenpad.
• Het Hulpboswachterpad is een ruige tocht voor stoere 
jongens en meiden. Met het Hulpboswachtershandboek en 
hulpboswachtersjas vol met gadgets ga je op onderzoek uit.
• Het familiepad (2,2 km) is volledig verhard. Het is geschikt 
voor families en mensen met een kinderwagen en rolstoel.

Buitengewone groepsuitjes
Avontuurlijke activiteiten voor groepen die weleens wat 
anders willen, starten bij het Buitencentrum Drents-Friese 
Wold. Trek stevige schoenen aan en ga op ontdekkingstocht 
door de ongerepte natuur. Er zijn er tal van mogelijkheden 
voor groepen, van Boswachter voor 1 dag, stille struintocht, 
fietsexcursie tot wildplukexperience. Wij maken graag een 
programma op maat. Wordt het avontuurlijk, ontspannend 
of actief? Met onze Buitengewone groepsuitjes wordt het 
in ieder geval een bijzondere belevenis die je niet snel zult 
vergeten. 

En helemaal mooi: door te kiezen voor een van onze 
Buitengewone groepsuitjes, steunt u tegelijkertijd ons werk 
in de natuur. Een extra reden om vandaag nog op avontuur 
te gaan. Staatsbosbeheer wenst u alvast buitengewoon veel 
buitenplezier! Informeer naar de mogelijkheden bij Buiten-
centrum Drents-Friese Wold.

Staatsbosbeheer | Buitencentrum Drents-Friese Wold
Terwisscha 6a | 8426 SJ Appelscha
T 0516 – 464020 | E drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl



Fiets4Daagse Appelscha
10 t.e.m. 13 augustus  2021

Alle routes zijn bepijld

Afstanden:

25-30 km

40-45 km

60-65 km

www.fiets4daagseappelscha.nl

info: 06-20940534 / 06-12460448
algemeen@fiets4daagseappelscha.nl

42 ste 
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contact@herbergvanwapse.nl   
0521-55 12 78  |  www.herbergvanwapse.nl

Unieke locatie!
•• Verwarmd buitenterras, overdekt met 

de grootste parasol van Drenthe

•• Verschillende arrangementen

•• Prima startpunt voor fietsen 
en wandelen

•• Uitstekende keuken met gerechten  
van streekproducten

•• Verwarmd serre restaurant

•• Catering vanaf 10 personen

•• Pizza’s uit de steenoven en 
afhaal maaltijden

•• Trouwlocatie

AFHAAL:
pizza’s 

maaltijden 
ijs
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ONZE dorpen
Dorpen

www.tip-appelscha.nl
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Het kantoor van de TIP (Het Toeristische 
Informatie Punt) is gevestigd in Appelscha, 

aan de Boerestreek. 
Aan de voet van de Bosbergtoren

van de hele regio

Donkerbroek

Donkerbroek is een prachtig dorp, gelegen aan de 
Turfroute. Vanaf de brug midden in het dorp heeft u een 
mooi uitzicht op de eind 19e eeuw gegraven Opster-
landse Compagnonsvaart. Ook in de noordelijke richting 
heeft u, eventueel vanaf een terras, een mooi uitzicht op 
het water. Het kerkgebouw van de PKN gemeente en de 
dubbele klokkenstoel is het bekijken waard. 

In Donkerbroek treft u Restaurant Het Witte Huis. 
Een modern en sfeervol restaurant met diverse 
zalen in het hart van de drie noordelijke provinciën. 
Het restaurant is tevens foldersteunpunt van TIP. 

U kunt prachtig fietsen in en nabij het dorp Donker-
broek. Noordelijk grenst het aan het uitgestrekte 
natuurgebied Duurswouder Heide. U kunt langs de 
Balkweg richting Makkinga fietsen en bij het riviertje 
de Tjonger het fietspad opgaan. 
Bent u een liefhebber van wandelen? Dan is landgoed 
Ontwijk zeker een aanrader. U kunt het landgoed vanaf 
de Balkweg, maar ook vanaf de Vaart binnengaan. Op 
dit landgoed van Staatsbosbeheer zijn verschillende 
bijzondere planten te vinden. 

www.donkerbroek.nl

Appelscha

Direct aan rand van het NP Drents-Friese Wold ligt het dorp 
Appelscha. Dé startlocatie om dit gevarieerde natuurgebied 
te ontdekken. Diverse wandel- en fietsroutes leiden u door 
de schitterende natuur. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan 
het Aekingerzand, een uitgestrekt natuurgebied met spec-
taculaire zandverstuivingen. Aan de rand van het Aekinger-
zand, ook wel de “Kale Duinen” genoemd, bevindt zich een 
uitkijktoren en de mooie natuurplas De Grenspoele. 

Of beklim de Bosbergtoren in Appelscha voor een prachtig 
uitzicht over Friesland én Drenthe! De Bosbergtoren is 
maar liefst 33 meter hoog en steekt bóven het bos uit.  
Wanneer het weer het toelaat, is heel Noord Nederland te 
zien. De toren is tevens voorzien van een lift. 

Op de plek waar de Bosbergtoren staat, leeft ook een 
oer-eik van ruim 300 jaar oud. Toegangskaartjes voor de 
Bosbergtoren zijn verkrijgbaar via de website:
www.debosbergtoren.nl.
 
Lekker uit eten in Appelscha? Of tijdens een wandel- 
of fietstocht genieten van een drankje op het terras? 
In Appelscha heeft u een ruime keuze aan restaurants 
en gezellige terrasjes. Bekijk ook de TIP-eetgids;  
Waar eten & waar drinken we vandaag?

Van juli tot en met september is er iedere zondag een 
markt op de Boerestreek. Voor actuele informatie kunt u 
de agenda op www.tip-appelscha.nl raadplegen. Bovendien 
vindt op het evenemententerrein aan de Boerestreek, van 
april tot november op zaterdag en zondag, wekelijks de 
Kamelenmarkt plaats.  www.kamelenmarkt.nl

Elsloo

Elsloo grenst ook aan het NP Het Drents-Friese Wold  
en heeft enkele kleinere natuurgebieden in de directe  
omgeving, zoals De Stobbepoele en de Schaopedobbe. 
Elsloo heeft ongeveer 600 inwoners.

De prachtige omgeving leent zich uitstekend voor het 
maken van fietstochten en wandelingen. U kunt ver-
trekken vanaf eetcafé `t Anker, dat foldersteunpunt van 
TIP is. Eetcafé ‘t Anker geeft ruimte aan 30 personen en 
bij grotere clubs kan de ruimte vergroot worden. Ook 
kunt u plaats nemen op het gezellige terras. 
De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de 
Hervormde Kerk met klokkenstoel en windmolen de 
Tjasker in het natuurgebied de Stobbepoele.

Het dorp heeft meerdere campings en enkele verblijfs-
accommodaties die vooral geschikt zijn voor groeps-
vakanties. Ook zijn er diverse B&B accommodaties in 
het dorp. 

Op eerste kerstdag vindt jaarlijks de zogenaamde kerst-
kuier plaats, een wandeling onder leiding van ervaren 
gidsen door de omgeving van het dorp. Tevens is er 
jaarlijks de ontsteking van de `paasbult` waarbij door de 
Vesuviusclub ingezameld snoei-afval wordt verbrand.

www.elsloo-frl.nl
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Langedijke

Langedijke is het kleinste dorp van de gemeente 
Ooststellingwerf, met een inwonertal van 300 
personen. De beeldhouwster Suze Boschma heeft 
voor Langedijke het beeld ‘de Melker’ gemaakt, 
waarin duidelijk wordt hoe boerenknechten vroeger 
de koeien molken. 

Op het kleine dorpskerkhof staat een prachtige 
klokkenstoel met de oudste klok van Noord Europa 
(ca. 1300). De klok komt mogelijk van een afgelegen 
klooster dat bij Langedijke heeft gestaan. Het dorp 
is een samenstelling van agrarische activiteiten met 
recreatie, kleinschalige campings en leuke B&B`s.

www.langedijke.nl

Makkinga

Makkinga is een bezoek meer dan waard. In het dorp staat 
de prachtige korenmolen `De Weyert`, welke in 1984 is 
gerestaureerd. Van het gemalen meel worden broden 
gebakken. Nabij de molen vindt u museum `Oold Ark` . 
De vlomarkt van Makkinga ook wel `Het Waterlooplein van 
het Noorden` genoemd is één van de grotere markten die 
geheel door vrijwilligers wordt georganiseerd. De markt is 
iedere laatste zaterdag van de maand, van maart tot en met 
oktober, te bezoeken.

www.dorpmakkinga.nl

De Weyert
Historie beleeft u op z’n puurst in korenmolen De Weyert. 
Een leuk uitje is een bezoek aan korenmolen De Weyert en museum Oold Ark 
(onder andere oude gereedchappen) in Makkinga. In het middenonder van de 
molen is de centrale balie gevestigd waar gasten een entreekaartje kunnen kopen. 
Het museum is direct verbonden met de molen. Sinds 2013 staat museum Oold Ark 
officieel als geregistreerd museum te boek. Bekijk de website voor openingstijden. 

www.museumenmolenmakkinga.nl   

Haulerwijk

Haulerwijk is een bloeiend en bedrijvig dorp, dat zijn eigen 
karakter ook nu nog heeft bewaard. Buiten de bebouwing 
van Haulerwijk ligt het Blauwe Bos op u te wachten. 
Een bosgebied met heidevelden, vennen, schitterende 
boswegen en flink wat paden op de rand van bos en boe-
renland. De afwisseling van het landschap is hier groot. 

In Haulerwijk is een verwarmd openluchtbad, genaamd 
Haulewelle. Het zwembad beschikt over een ruime speel- 
zonneweide. In Haulerwijk is ook een officiële wedstrijd 
skeelerbaan van 400 meter voor o.a. wedstrijdrijders en 
liefhebbers. Haulerwijk is een bedrijvig dorp met veel 
verscheidenheid. Daarnaast heeft Haulerwijk een gezellige 
horecadiversiteit. 

www.haulerwijk.nl

Fochteloo

Streekdorp `tussen de veenscheidinge en het Diep` 
waar tot ong. 1800 het legendarische stroompje 
‘De Vogelrijd’ stroomde, dat gedeeltelijk onder-
gronds zijn loop had. Eén van de oudste dorpen 
van Ooststellingwerf met permanente bewoning 
vanaf de vroegste tijden. 

Wie denkt aan Fochteloo denkt aan korhoenders, 
kraanvogels, klokkenstoel en kunst. De eerste soort 
is hier sinds 1984 verdwenen maar de kraanvogels 
laten zich sindsdien regelmatig zien. Het oude 
kerkhof met klokkenstoel is een bezoek waard. 
Het grote buitengebied (met aan de oostkant het 
uitgestrekte Fochteloërveen) is sinds jaren een 
eldorado voor fietsers, wandelaars en natuurgenieters. 

Een fietstocht voert door een bos van Natuurmonu-
menten waar voorheen de kampen Ybenheer en 
Oranje gevestigd waren. Ter nagedachtenis aan de 
Joodse slachtoffers is een monument onthuld. 

Breng een bezoek aan Stichting Nobilis, 
centrum voor de prentkunst, Zuideinde 26b

www.fochteloo.nl

Haule

Haule ligt werkelijk MIDDEN in Noord Nederland. 
Wanneer u wilt genieten van rust en uitbundig natuur-
schoon is Haule een aanrader. Het Blauwe Bos in Haule 
omvat een royaal bemeten natuurgebied dat zich 
uitstekend wandelend of fietsend laat ontdekken. 

Voor een picknick met de kinderen is het tussen het
groen verscholen speeltuintje (rechts van het fietspad 
dat vanaf knooppunt 91 dwars door het Blauwe Bos 
naar Haulerwijk leidt) een ideale locatie.
 

www.haule.nl 

Makkinga:  een dorp 
zonder verkeersborden
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ONZE dorpen
van de hele regio

Kunstdorp Oldeberkoop

Nijeberkoop

Vanuit Nijeberkoop start een aantal prachtige 
wandelingen, onder andere door het Diakonievene. 
Uit het Diakonievene werd turf gegraven. 

De restanten van deze vervening en het graafwerk vormen 
een grote pingoruïne. Eromheen ligt een stuifwal met 
bomen die de omgeving een heuvelachtig aanzien geeft. 
Het Diakonievene en Dellebuursterheide grenzen aan 
elkaar. Hierdoor kunt u gemakkelijk een wandeling door 
beide gebieden combineren. De wandelroutes sluiten 
namelijk goed op elkaar aan. Het natuurgebied van bijna 
200 hectare groot ligt tussen Oldeberkoop en Nijeberkoop. 

Langs de Linde tussen Nijeberkoop en Oldeberkoop ligt 
de Bekhofschans, een relict uit de tijd van de Friese Water-
linie. Deze verdedigingsschans uit de Tachtigjarige Oorlog 
maakte tijdens het rampjaar 1672 deel uit van de Friese 
Waterlinie die dwars door zuidoost Friesland liep. De kleine 
schans werd gebruikt als een vooruitgeschoven grenspost 
met een waarschuwingsfunctie voor het achterliggende 
gebied.

In Nijeberkoop staat op het kerkhof een klokkenstoel, met 
een dak van red cedar en een constructie van grenenhout. 
De kerk die hier heeft gestaan is in 1826 afgebroken.

www.nijeberkoop.nl 

Oldeberkoop

Oldeberkoop is met haar beschermde dorpsgezicht het 
meest karakteristieke dorp en hét kunstdorp van de ge-
meente. Een bijzonder Fries brinkdorp waar we kunst,  
cultuur, natuur en ambacht combineren met gastvrijheid 
en gezelligheid. 

In het centrum vindt u leuke winkeltjes en gezellige ter-
rasjes. Daarnaast bezit Oldeberkoop veel mooie oude 
panden, zoals Huize Vredewoud en Hotel-/Restaurant  
Lunia, en staat daardoor op de rijksmonumentenlijst. 
Ook kent het dorp veel bedrijven waar mensen met passie 
en liefde voor hun werk op ambachtelijke wijze producten 
maken. 

Voor wandelliefhebbers heeft Oldeberkoop genoeg te 
bieden. Het dorp ligt tussen drie parkbossen in, namelijk 
het Koepelbos, het Molenbosch en het Sterrenbos. Deze 
parkbossen zijn met elkaar verbonden middels een 
prachtige wandelroute: de Parkbossen Kunstroute. 
Verderop in dit magazine meer informatie daar over.

De kinderen kunnen zich uitleven in het Koepelbos en op 
de natuurspeelplaats met waterpompen.

Jaarlijks wordt op de vierde zondag van juni een wandel-
dag georganiseerd met als motto: rust, ruimte en natuur. 
U zult versteld staan van de diversiteit aan beplanting en 
waterpartijen. 

Uiteraard kunt u de omgeving ook fietsend uitstekend 
verkennen. Via de fietsknooppunten gaan diverse routes 
naar de omliggende dorpen. De prachtige fietspaden 
liggen tussen de natuurgebieden in. Routes zijn verkrijg-
baar bij de Toeristische Informatiepunten.

Sinds 1971 wordt in Oldeberkoop elke zomer de kunst-
manifestatie “Open Stal” gehouden, waarbij diverse kun-
stenaars hun werk exposeren. U leest in dit magazine 
meer over Open Stal 2021.

www.oldeberkoop.nl
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Oosterwolde winkelhart

Ook ‘s winters is het goed 
vertoeven in het mooie gebied 

van Zuid-Oost Friesland.
Kijk op appelscha.nl

Oosterwolde

Oosterwolde is de hoofdplaats van de gemeente Oost-
stellingwerf. Een echt winkeldorp met een breed scala aan 
winkels. Het dorp ligt aan de Turfroute en vormt de ideale 
uitvalsbasis voor het maken van wandel- en fietstochten 
door het nabijgelegen Nationaal Park Drents-Friese Wold, 
het Fochteloërveen en het buurtschap Jardinga. 

De Haulerpolder ligt noordoostelijk van Oosterwolde. Een 
gebied met een geheel eigen samenstelling van flora en 
fauna en zeer aantrekkelijk voor weidevogels. 

Winkelen in Oosterwolde
Oosterwolde beschikt over een gezellig en uitgebreid 
winkelcentrum. In het centrum vind je allerlei verschil-
lende winkels. Regelmatig vinden er in het centrum  
activiteiten plaats. Elke donderdag wordt aan de kop van 
de Stationsstraat de weekmarkt gehouden.  

Meubelboulevard
Net buiten het centrum is een meubelboulevard met 
onder andere enkele grote bouwmarkten. Je kunt in 
Oosterwolde voor iedere boodschap terecht.

Loop ook eens over de Weperbult (vm. stortplaats van de 
gemeente, ligt nabij Oosterwolde). Dit is een prachtige 
wandeling door de natuur. Bovenop de bult kunt u door 
een glazen plaat de ‘oude’ vuilnisbult zien liggen. Op de 
bult staat een kunstwerk van Ids Willemsma.

Vanuit het busstation in Oosterwolde vertrekken 
er bussen naar grote plaatsen in de buurt zoals 
Groningen, Assen, Drachten, Heerenveen, Wolvega en 
Leeuwarden.

www.oosterwoldepromotion.nl

Ravenswoud

De aangrenzende Compagnonsbossen met hun “wijken” 
(voormalige turfvaarten) en het nabije Fochteloërveen 
bieden veel mogelijkheden voor wandelen en fietsen in 
Ravenswoud. 

Natuurmonumenten heeft een parkeerplaats aangelegd 
vanwaar het niet ver is naar ‘De Zeven’, de uitkijktoren die 
een prachtig uitzicht biedt over het broedgebied van de 
kraanvogels. Een bezoek aan deze uitkijktoren mag zeker 
niet ontbreken. (gratis toegang).

Middenin het dorp is een, door veel passerende fiets-
toeristen gewaardeerd, rustpunt. Er tegenover staat het 
beeld “De Veenwerkers”, een herinnering aan de oorsprong 
van het dorp dat pas sinds 1952 als zodanig is erkend; 
eerder heette het Appelscha-Derde Wijk. 

Wie wat langer wil blijven, kan hier ook terecht: er zijn 
diverse hoog aangeschreven B&B’s te vinden.

Daarnaast is Ravenswoud de startplaats voor de mooie 
kanoroute door de Compagnonsbossen. Meer informatie 
vind u bij tip-appelscha.nl

Waskemeer

Waskemeer is een klein maar gezellig plaatsje, dat grenst 
aan Bakkeveen en Haulerwijk. Het dorp ligt centraal ten 
opzichte van verschillende natuurgebieden zoals de heide 
van Duurswoude, Nationaal Park het Drents-Friese Wold 
en het Blauwe Bos. 

Met de komst van mooie, robuuste speeltoestellen in 
het Blauwe Bos kunnen kinderen veilig naar hartenlust 
klimmen, klauteren en spelen. In Waskemeer zelf kunt 
u prachtig wandelen of fietsen door het uitgestrekte 
buitengebied. Door het provinciale knooppuntennetwerk 
zijn er genoeg routes om de omgeving van Waskemeer te 
verkennen.

www.waskemeer.nl
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gevangenismuseum   Oude Gracht 1  9341 AA Veenhuizen  (0592) 388 264

www.gevangenismuseum.nl

Welkom in
Glasatelier Benedictus

Geopend: Van april tot en met 
oktober op donderdag tot en met 
zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 u. 
En verder op afspraak.
Locatie: De Maden 8 in Appelscha
W: www.glasatelierbenedictus.nl
E: post@glasatelierbenedictus.nl 
T: 06 42 74 67 87

www.debosbergtoren.nl

Bekijk, beleef en ontdek 
Groningen, Friesland en 
Drenthe van bovenaf!

Appelscha

Het uitgestrekte Nationaal Park het 
Drents-Friese Wold en de steden 
Leeuwarden, Groningen en Coevorden 
bekijken vanaf grote hoogte kan op de 
Bosbergtoren in Appelscha. 

Deze uitkijktoren van maar liefst 33 meter 
hoog staat op het hoogste punt van het 
Friese vasteland, een 27 meter hoge stuifduin.

De voorganger van deze toren op de Bosberg is 
de Belvedère, die slechts de helft zo hoog was.

Tickets en meer info:  www.debosbergtoren.nl

Hier moet je 
zijn geweest

Actief / A
vontuur
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Buitencentrum  
Drents-Friese Wold

Ontdek een groots
natuurgebied waar je de

wilde natuur kan beleven!

Het Buitencentrum in Appelscha is het 
ideale startpunt voor een ontdekkingsreis 
door het prachtige Nationaal Park 
Drents-Friese Wold. Geniet van de mooie 
natuur op de fiets, te voet of te paard.  
Ontdek de wondere wereld van de 
kabouters of beleef het blotevoetenpad!
Op zoek naar een origineel kinderfeestje of 
groepsuitje in de natuur? Informeer dan naar 
de mogelijkheden bij het Buitencentrum.

Contact: Staatsbosbeheer
Buitencentrum Drents-Friese Wold
Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha

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

Telefoon: (0516) 46 40 20
E-mail: drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl
Website: www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold

B&B Bij Lichtfontein

Logeren in 
een oude school

Logeren in 
een oude school 

Informatie en openingstijden:
Telefoon: 0516 - 431 377
Vaart Zuidzijde 120, Appelscha 
www.lichtfontein.nl

Ook bij Lichtfontein: 
• Huur het volledige appartement
• Retreat en Wellness mogelijkheden
• Yoga en meditatielessen
• Inspiratiewinkel

Adres:  Bosberg 2a, 8426 GJ Appelscha
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Informatie over de toren, zoals de 
openingstijden en kaartverkoop staat op
www.debosbergtoren.nl.

Plattegrond

Toegangstickets kosten € 2,- per stuk, 
kinderen onder de 4 jaar mogen gratis 
op de arm mee naar binnen. Betaal
contactloos bij de toren of koop een 
ticket via www.debosbergtoren.nl.

Ook mindervaliden kunnen van de toren genieten. 
De toren is bereikbaar via een ligt stijgend,
betonnen wandelpad en in de toren zit een lift. 

Mindervaliden kunnen voor de mindervalidendeur 
alleen een ticket kopen via de website.

Actief / Avontuur
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26

OlmenEs is een gemeenschap 
voor mensen met een verstan-
delijke beperking, centraal 
gelegen in Noord Nederland. 
Antroposofie is onze basis.  

Wij bieden zorg en begelei-
ding bij het samen wonen, 
samen werken en samen 
leven.

Welkom in onze winkel/theeschenkerij
Beatrixoord 1 • 8426 GM Appelscha
Tel: 0516-438100 • www.olmenes.nl
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“zelf te bedienen bruggetjes, 
gezellige dorpen & mooie natuur”

Zelf beleven!
Appelstap, het wandelevenement, viert 
haar jubileum op 11 september.

Voor de vijfde keer organiseert Lionsclub Ooststellingwerf dé 
wandelbeleving van Friesland. Appelstap slingert met steeds 
andere routes door de bossen van Appelscha en door het Drents 
Friese Wold.
Onderweg is er van alles te beleven op alle routes. Theater, 
kunst, vuur, licht en veel meer. 
Tussen 14.30 en 18.00 kan er gestart worden op 4 afstanden. De 
30 kilometerroute wordt voor een deel gelopen met eigen gps. 
De bewegwijzerde 15, 10 en daarna 5 kilometer route gaan later 
van start. Dat late starten zorgt voor een bijzondere beleving 
in de natuur. De vijf kilometer is volledig verhard en daarmee 
rolstoel- en rollatortoegankelijk.

Meedoen doet ertoe. Wandelen is voor iedereen gezond en mee 
doen met Appelstap maakt hopelijk anderen gezonder want de 
winst gaat naar het Diabetes Fonds en de Nederlandse Cystic 
Fibrosis Stichting. Bij inschrijving krijgt u een gratis Appelstap 
T-shirt. Kids tot 12 jaar lopen gratis met hun ouder(s) mee en 
voor hen is er op de 5 kilometer een bijzondere speurtocht
Doe je mee? Kijk voor inschrijving op www.appelstap.nl

Turfroute: vrij varen door de Friese wouden 

Door de Friese wouden tuffen, dat kan op de Turfroute. Een aan-
rader voor motorbootvaarders die van natuur, cultuur en rust 
houden. 
U komt door bebost gebied, dan weer langs graslanden, en 
daarna door een van de grootste natuurgebieden van Neder-
land, het Drents-Friese Wold. Neem wandelschoenen of een  
fiets mee, want er is genoeg te bekijken.

Deze mooie vaarroute in Zuidoost Friesland is een stressvrije 
route, want er is geen beroepsvaart. Daarnaast is het een ac-
tieve route, want diverse bruggen en sluizen zorgen voor afwis-
seling. Een aantal bruggetjes is zelf te bedienen, bij de grotere 
sluizen staat de sluiswachter voor u klaar.

Aanleggen kan bij veertien plekken, veelal bij een leuk klein 
dorpje. Vanaf daar zijn er vele fiets- en wandelmogelijkheden. 
Ook worden er in het vaarseizoen verschillende evenementen  
georganiseerd langs de route. ’s Avonds kunt u streekgerechten 
proeven in een gemoedelijk eetcafé of restaurant. En er is ook 
altijd wel een terrasje te pikken. Meer info: www.turfroute.nl.

Turfvaartdagen Appelscha: 20, 21, 22 augustus 

De Turfvaartdagen worden ééns in de twee jaar georganiseerd 
en maken Appelscha gedurende een weekend lang tot het  
toeristisch middelpunt van het Drents-Friese woud. Het doel 
van deze dagen is bezoekers te laten proeven aan de sfeer van 
vroeger. Wat er te doen is tijdens de Turfvaartdagen? Genoeg! 
Kijk maar eens op de site: turfvaartdagen.nl.



Dierenartsenpraktijk
Appelscha

 0521-591210
24/7 voor spoed bereikbaarDierenarts 

Dierbenodigdheden  
Kattenpension 

Trimsalon

Maak 
afspraak

0521-5912100521-591210Vaart Zuidzijde 48b

(prikbordkaartje)

ma,di,wo,vr 9:00-17:00 do 9:00 - 19:00
za 10:00 - 12:30 (consult op afspraak)

Dierenartsenpraktijk
Appelscha

 

0521-591210
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Natte neuzenroute Appelscha
Er zijn twee losloopgebieden die met elkaar zijn verbonden. 
De “Natte neuzenroute” (7,3 km.), te starten bij het Bezoekers-
centrum van Staatsbosbeheer. U volgt de bordjes met een 
pootafdruk. U kunt ook de ingekorte versie lopen vanaf “De 
Bongerd in Appelscha” (Op de Bosberg tussen afslag Hilden-
berg en De Roggeberg). Deze wandeling is dan 4,5 km. lang. 

Diever
Een prachtig gebied ten noorden van Diever. U kunt parkeren bij 
het bezoekerscentrum aan de Bosweg 2a in Diever. Honden 
mogen het gehele jaar los lopen. 

Hoogersmilde (Noordelijke Veldhuizen wandeling)
Een wandeling (4 km) die de moeite waard is. Parkeren kan 
(gratis) op de P van Staatsbosbeheer aan de Bosweg (navi-
gatie: huisnummer 27A). Vanaf Hoogersmilde gezien, ligt het 
losloopgebied aan de rechterkant (noordkant) van de weg. 
Langs de Bosweg vind je diverse leuke horecagelegenheden.
Er is een blauwe paaltjesroute uitgezet. Honden mogen hier 
lekker loslopen. 

Compagnonsbossen Fochteloërveen, Ravenswoud
De Compagnonsbossen maken deel uit van het bijzondere 
gebied het Fochteloërveen. De bossen aan de westkant 
van de Mr. Lokstraat zijn aangewezen als losloopgebied. 
De zogenoemde “keienroute”.  

Hondenspeeltuin Midden-Drenthe 
Hondenspeeltuin Midden-Drenthe is een van de grootste 
hondenspeeltuinen van Nederland. Op het terrein staan voor 
zowel grote als voor kleine honden diverse speeltoestellen 
en hindernisjes en, bij mooi weer, zwembadjes. Het terrein is 
omheind met een hekwerk. 
De toegang is € 1,00 per hond. Ossebroeken 17, Beilen

Dierenartsen
Dierenartsen zijn er in de omliggende dorpen. 
Meer informatie vindt u in het magazine. 
Dierenspeciaalzaken zijn er in Appelscha, 
                       Oosterwolde en Haulerwijk. 

Blauwe bos, Haulerwijk
Het Blauwe bos is een 300 hectare 
groot natuurgebied, gelegen in de 
driehoek Haulerwijk, Haule en Waskemeer. 
In het oostelijke deel van het bos mogen honden het hele 
jaar los lopen. In het bos is het losloopgebied aangeduid 
met bordjes. Er zijn diverse parkeerplaatsen, echter voor het 
losloopgebied kunt u het beste parkeren op de parkeer-
plaats van Staatsbosbeheer. 

NP Dwingelderveld
Het NP Dwingelderveld bestaat uit bossen, akkers, stuif-
zanden en heidevelden. In het NP Dwingelderveld mogen 
honden in drie delen loslopen. Deze gebieden zijn: Dwin-
gelderveld Noord (vlak onder Smalbroek), Dwingelderveld 
Oost (ten westen van Spier) en Dwingelderveld Lheeder-
zand (ten zuidoosten van Dwingeloo, net onder Lhee). 

Bakkeveen (2 gebieden) 
> De eerste is de Bakkeveense duinen, parkeren op de TOP 
locatie, Mjumsterwei 16c. Het voorste gedeelte is een uitren-
gebied voor de honden. Rondom loopt een verhard pad. Achter 
de klaphekjes moet de hond vast. Er kunnen water-speel- 
poelen aanwezig zijn. Na de wandeling kunt u ook nog wat  
nuttigen in de horeca.
> Tweede gebied is De Slotplaats aan de Foarwurker Wei 3. 
Een prachtig bosrijk losloopgebied tot aan het geasfalteerde 
fietspad. Ook hier kunt u in een prachtig statig buitenhuis 
even bijkomen.

Drents-Friese Wold
Rond Appelscha liggen kleine en grote wandelgebieden waar u in de natuur uw trouwe 
viervoeter kunt uitlaten. O.a. De Spartelvijver, nabij het Canadameer, tussen Appelscha en 
           Elsloo. Hier hebben honden (maar ook paarden) een eigen zwemplaats. U kunt 
           parkeren op de parkeerplaats van het Canadameer. Hier volgt u de bordjes naar 
           de spartelvijver.
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Honden

Natte neuzen gaan mee op vakantie
Er zijn in deze omgeving tal van campings, huisjes en andere 
mogelijkheden om met de hond(en) een heerlijke tijd door te 
brengen. Er zijn vaak aanlijnverplichtingen in de bossen maar in 
de hele regio zijn ook behoorlijk wat uitren- en losloopgebieden.



Gezellige dorpjes in de regio

30

Leuke dorpen

Diever

Het centrum van Diever wordt gevormd door 
een gezellige Brink met daaraan liggend een 
voormalig gemeentehuis en een Schultehuis. 
Tegenwoordig is er het Archeologisch Cen-
trum West-Drenthe in gevestigd. Midden op de 
Brink staat de oorspronkelijk in de 12e eeuw gebouwde  
romaanse Sint-Pancratiuskerk. Diever is bekend om de open-
lucht-uitvoeringen van toneelstukken van Shakespeare. 
Sinds 1946 wordt jaarlijks in het openluchttheater een  
toneelstuk van Shakespeare opgevoerd. Deze uitvoeringen 
worden jaarlijks door minstens 15.000 mensen bezocht.

Oermuseum (midden in het centrum van Diever)
In het OERmuseum in Diever, maak je een reis door de tijd en 
beleef je de oertijd. De reis begint in de laatste ijstijd, daar-
na doorloop je de tijd van de mammoeten, de rendierjagers,  
boeren/verzamelaars, hunebedbouwers en eindig je in de 
bronstijd en ijzertijd. Voor informatie: deschatkamers.nl

Dwingeloo

Dwingeloo is een levendig dorp met de mooiste brink 
van Drenthe. De dorpskern is opvallend groen en er staan 
prachtige rietgedekte boerderijen. Opvallend is ook de kerk 
met zijn siepeltoren - een toren in de vorm van een ui. De 
kerk dateert uit de vijftiende eeuw. Aan de bouw van de 
Sint Nicolaaskerk in Dwingeloo is de sage verbonden van 
de juffer van Batinghe. Vlakbij Dwingeloo ligt het Nationaal 
Park Dwingelderveld. Een uniek natuurgebied van natte 
heide, vennen, veentjes en weidse vergezichten. Er lopen 
prachtige wandel- en fietspaden doorheen en u stuit er op 
uitkijktorens en vogelkijkwanden. 

Tourist Info

Frederiksoord

Het Nationale Park van Drenthe heeft een ‘koloniaal’ 
verleden. Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord 
maken namelijk deel uit van de Koloniën van Weldadig-
heid. Deze landloperskoloniën werden in de vroege 19e 
eeuw opgericht door generaal Johannes van den Bosch.  
Het plan was om arme lieden in de koloniën om te scholen 
tot landarbeiders en zo in de samenleving te integreren. 

De Maatschappij van Weldadigheid voorzag tot in de jaren 
dertig van de twintigste eeuw in werk, onderdak, onderwijs 
en zorg.  De huidige  Maatschappij van Weldadigheid zet 
zich in om de tastbare sporen van het cultureel erfgoed 
te bewaren. Er is een fantastische manier om deze bijzon-
dere geschiedenis én de mooie omgeving 
te ervaren: wandel of fiets het Pauperpad. 
U kunt een arrangement boeken of het 
Pauperpad in losse wandelingen of fiets-
tochten opdelen.
TIP: Museum de Koloniehof

Bakkeveen

Nabij de grensscheiding tussen Groningen, Friesland en 
Drenthe ligt Bakkeveen als het centrum van het 3 Provin-
ciënland. Het dorp en omgeving is ruim bedeeld met een 
zeer gevarieerde natuur. 
U vindt hier het grootste heideveld van Friesland, de  
Duurswouderheide en de Bakkeveensterduinen, een 400 
ha. groot gebied waar de tijd sinds de middeleeuwen heeft 
stilgestaan. Exmoor pony’s en schapen lopen hier vrij rond; 
de veenontginningen zijn hieraan voorbijgegaan en op de 
heide zijn pingo’s te zien. Pingo’s zijn bolvormige heuveltjes 
waar door het bevroren ijswater onder hydrostatische druk 
vennetjes ontstonden. In de naaste omgeving van Bakke-
veen staan voorts vele schansen. Tevens is op het drie pro-
vincieënpunt een uit de 15e eeuw daterende landweer te 
bewonderen. 



Veenhuizen

Veenhuizen Boeit! Veenhuizen vormde oorspronkelijk een 
veenontginningsdorp dat reeds wordt genoemd in 1381 als 
Veenhuysen. In 1823 veranderde het aanzien van het dorp 
volledig toen er drie grote gestichten voor bedelaars, land-
lopers en wezen werden gebouwd. 

De Maatschappij van Weldadigheid wilde de armen door mid-
del van arbeid op het land en in de vervening heropvoeden. 
Aanvankelijk bood men arme gezinnen uit de grote steden 
vrijwillig gelegenheid naar Drenthe te komen en zich daar 
in koloniën te vestigen. Het idee hierachter was dat men zo 
als boer een nieuw bestaan kon opbouwen. Frederiksoord en 
Wilhelminaoord zijn ook op deze manier ontstaan. Het is al-
lemaal geschiedenis maar in het Nationaal Gevangenismu-
seum komt het bijzondere leven van Veenhuizen tot leven. 

Vledder 

Vledder kent, net als vele andere Drentse brinkdorpen, 
een lange geschiedenis. In de omgeving van Vledder zijn  
diverse grafheuvels en urnenvelden gevonden uit de nieuwe 
steentijd. Er zijn diverse prehistorische vondsten gedaan 
zoals stenen bijlen, barnsteen en urnen. De naam Vledder 
duidt op een natte plaats. Zoals bij alle esdorpen, ligt niet ver 
van het dorp een beek, de Vledder Aa. 

In het dorp zijn een aantal musea: het museum voor 
grafiek, glaskunst en valse kunst, het Miramar Zeemuseum 
en het Kijkdoosmuseum. In het Kijkdoosmusem staat de  
geschiedenis van de Joodse werkkampen centraal. Het  
museum is gevestigd in een voormalige barak van werkkamp 
Vledder. Voor alle activiteiten zie de agenda op de 
website: deschatkamers.nl

Norg 

Als u door het dorp loopt, kunt u nog goed zien dat Norg 
sinds mensenheugenis al een belangrijk dorp is. 

Er zijn maar weinig Drentse dorpen die net als Norg maar 
liefst vijf brinken op een rijtje hebben. In wezen worden de 
Norger brinken nog net zo gebruikt als een paar honderd 
jaar geleden, toen slechts het oude centrum bestond.  Rond 
de Norgermarkten wordt steevast een heel ‘paardenspul’ 
georganiseerd, zoals het bekende Tuigpaardenconcours voor 
aangespannen paarden en de traditionele wedstrijden. 
De Norger brinken zijn in alle opzichten het centrum van het 
dorp. U vindt er de winkels en de terrassen van de diverse 
horeca waar gemoedelijkheid en gezelligheid troef zijn.
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Noordwolde

De rotanindustrie heeft Noordwolde landelijke bekendheid 
gegeven. Deze industrie ontstond bij toeval omstreeks 1825. 
Een Duitse veenarbeider verbleef een tijd in het dorp. Hij 
leerde een aantal inwoners wilgenmandjes maken. In 1860 
hielden al zo’n tweehonderd gezinnen zich bezig met deze 
huisindustrie. 

Later in de 19e eeuw kreeg dominee Hindrik Edema van der 
Tuuk, het idee om in deze omgeving rieten stoelen te gaan 
maken. Aan het einde van de 19e eeuw werden er in en rond 
Noordwolde zo’n 200.000 stoelen per jaar gemaakt, die voor 
het grootste gedeelte per trein werden geëxporteerd via sta-
tion Peperga. Het Nationaal Vlechtmuseum is gevestigd in 
de voormalige Rijksrietvlechtschool. 



32

Kinderen

Lange Leo de vriendelijke gevangenisboef
Kun je nog niet zo goed lezen? Geen probleem! Lange Leo, 
onze gezellige gevangenisboef, speelt graag voor gids. Hij 
heeft zich in het museum op een heleboel bijzondere plekjes 
verstopt en hoopt dat jij hem vindt. Voor jou en je (groot)
ouders is er een vrolijke plattegrond, vol korte verhaaltjes 
over gevangenissen vroeger en nu, die je helpt bij je zoek-
tocht.

Boerderij Nieuwe Weper
Verzorgen rondleidingen, workshops en diverse arrange-
menten, door je met al je zintuigen mee te laten genieten 
van het boerenleven op dit melkveebedrijf. 
Weperpolder 13, Oosterwolde. 
Tel: 0516-588563. www.nieuwweper.nl

Recreatiebedrijf D’ELF IEKEN
D’ELF IEKEN heeft een minicamping aan de rand van het 
Drents-Friese Wold. Naast de minicamping is er een boer-
derijwinkel, een kinder- en speelboerderij, een maïsdool-
hof en een nieuwe binnenspeeltuin. Op de boerderij lopen  
dwerggeiten, minischapen en binnen zijn enkele konijnen. 
Elk voorjaar krijgen de geiten en schapen lammetjes. 
Sinds kort heeft Recreatiebedrijf D’ELF IEKEN een nieuwe 
binnenspeeltuin, met één ruimte voor bijvoorbeeld familie-
dagen. Het maïsdoolhof is vanaf half juli geopend. 
Bûtenweg 6, Elsloo, www.elf-ieken.nl.

Kinderen in het Gevangenismuseum

Voor  kinderen is er ook van alles te beleven en te doen in 
het Gevangenismuseum. Kinderen  van 4 t/m 6 jaar kunnen 
de Lange Leo kinderroute volgen. 
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen de spannende speurtocht ‘De 
Vloek van Veenhuizen’ doen. Zal het ze lukken de Vloek te 
ontrafelen en Gaius te bevrijden? Voor kinderen vanaf 8 jaar 
is er een Escaperoom: Een escaperoom speciaal voor kin-
deren! Lukt het jou om te ontsnappen uit de gevangenis en 
de kluis te kraken? In de tentoonstelling Rust Roest kunnen 
kinderen een tekenfilm bekijken in de Bajesbios, of meedoen 
aan de Rust Roest kleurwedstrijd.
Dit en nog veel meer op: www.gevangenismuseum.nl

Attractiepark Duinen Zathe 
Attractiepark Duinen Zathe is een overzichtelijk all-in-clu-
sive attractiepark en staat voor een dag vermaak en vertier. 
Ook heeft het park een mooi verkeers-circuit van voormalig 
Verkeerspark Assen en een super snelle familieachtbaan. Op 
het verkeerscircuit zijn de kinderen een echte ‘coureur’ in hun 
trapauto. Voorrang verlenen, invoegen en tanken bij het 
tankstation, het kan allemaal. Informatie en e-tickets vindt 
u op www.duinenzathe.nl    Noorder Es1,  tel: 0516-430395

Laco Bosbad Appelscha of binnenzwembad Oosterwolde
Lekker zwemmen en spetteren in het openluchtzwembad 
Bosbad Appelscha of het verwarmde binnenzwembad van 
Oosterwolde. Het bosbad is een (verwarmd) openlucht 
zwembad met diverse glijbanen, duikplanken en een water-
speelparadijs. Het zwembad is geopend van mei tot en met 
het eerste weekend van september. 
www.laco.eu, Tel: 0516-521034

Voor de jeugd

maisdoolhof!
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De Orchideeënhoeve - Luttelgeest
25.000 m2 tropenflora en fauna onder één dak. Duizenden 
soorten wilde en zeldzame orchideeën, tropische vogels, 
kleurrijke Lori’s, reptielen en koikarpers zijn op natuur- 
lijke wijze samengebracht in de Maleisische, Orchideeën- 
en Lorituin. In de Vlinder Vallei, Europa’s grootste vlinder-
tuin, vliegen meer dan tweeduizend vlinders. In de nieuwe 
bloemenattractie, open sinds eind 2016, wordt de bezoeker 
meegezogen in een sprookjesachtige bloemenwereld waarin 
duizenden kleurrijke bloeiers een oneindige wolk vormen. 
Meer dan tweeduizend fuchsia’s, begonia’s, geraniums en 
vlijtige liesjes zweven in de kersverse tuin boven je hoofd. 
Geheel overdekt, rolstoeltoegankelijk en kindvriendelijk.  
Oosterringweg 34, Luttelgeest. Tel: 0527-202875
www.orchideeenhoeve.nl.

Kinderarrangement mountainbiken
Een vet stoer en geweldig feestje! Je mag lekker smerig 
worden, want we gaan crossen door de bossen. Je kunt samen 
met je vrienden of familie eerst wat drinken en een cakeje 
eten. Daarna beginnen we met oefenen en jumpen, zodat 
iedereen een beetje gewend is aan zijn mountainbike. Als we 
allemaal lekker opgewarmd zijn gaan we de bossen in en op 
de echte mountainbikeroutes de bulten op en af. Kom jij ook 
het stoerste feestje bij ons vieren? 
Appelscha, Boerestreek. www.fietsservice.nl

Of gewoon even heerlijk slenteren 
door de bossen en de heide!

RCN vakantiepark De Roggeberg voor de kleinsten
Overdekte speelplaats Et Stoefzaand 
Er is een grote zandbak van 10 bij 11 meter met daarin onder 
andere een zandkeuken, speelhuis, zandwagen, zandlift. Ook 
zijn er schepjes en emmertjes aanwezig. Daarnaast is er een 
verkeersparcours met skelters, steppen en fietsen. Dat bete-
kent uren speelplezier!

Terwijl de kinderen aan het spelen zijn kunnen ouders een 
heerlijk kopje koffie drinken in de koffiecorner. Of terecht in 
de loungehoek met een kast vol bibliotheekboeken. 
Ook is er een magnetron om een flesje op te warmen voor de 
allerkleinsten. De Roggeberg 1, Appelscha.

Pumptrack Appelscha
Je hebt wel ballen nodig voor deze pumptrack! Kom met je 
crossfiets naar de Boerestreek, trek gemakkelijke kleren aan 
en vergeet vooral je helm niet. 
De pumptrack van Appelscha ligt tegen  de rand van het 
Drents-Friese Wold aan. Stoere pubers of kinderen die net 
op de crossfiets zitten, je komt ze hier allemaal tegen. De 
pumptrack is een verharde crossbaan waar je door het 
‘pumpen’ van je fiets snel over kunt. Zorg ervoor dat je niet 
valt. Heb je geen fiets? Geen nood, Fietsverhuur Kramer zit er 
vlak naast.
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Ganzenbord 2.0

“Gooi met de digitale dobbelstenen 

    en stap vooruit of achteruit”

De Drentse Koe Kinderspeelparadijs
De Drentse Koe is een echt boerenbedrijf in Ruinerwold en 
is daarnaast uitgegroeid tot een volwaardig recreatie bedrijf. 
Bij ons kunnen kinderen heerlijk buiten spelen met nog een 
heus “boerengevoel” op onze kinderboerderij. Rondrijden op 
een trekkertje, dieren aaien, springen en klimmen in de grote 
Speeltuin of een potje waarachtig Boerenbiljarten. 
Wolddijk 23, Ruinerwold, tel: 06-40418828.
www.dedrentsekoe.nl

Bosbergtoren
De Bosbergtoren in Appelscha is gevestigd op het hoogste 
punt van het vaste land in Friesland en is uw bezoek meer 
dan waard. De toren is voorzien van een lift. 
Op de plek waar de Bosbergtoren staat, leeft ook een reus- 
achtige ondergestoven oer-eik van ruim 300 jaar oud.
Wilt u ook een kijkje nemen? Voor toegangskaartjes gaat u 
naar: www.debosbergtoren.nl

Klootschieten (meerdere locaties mogelijk)
De meeste mensen zullen bij het woord klootschieten niet 
weten wat ze precies moeten verwachten. Maar het is een 
ontzettend leuke activiteit om te doen, vooral wanneer je  
bijvoorbeeld een familieweekend organiseert. Tijdens het 
spel proberen jullie, vaak in twee teams, de met lood ver-
zwaarde bal (onderhands) zo ver mogelijk te werpen!
Ben jij de beste werper van het team?!

Blotevoetenpad Buitencentrum Appelscha
Bij Buitencentrum Drents-Friese Wold ligt een bijzonder 
pad: het blotevoetenpad. De naam zegt genoeg: schoenen 
en sokken uit, en lopen maar! 
Voel met je blote voeten het zand tussen je tenen, het koele 
water, zacht prikkende dennennaalden en takjes. Een prik-
kelende wandeling voor je blote voeten, die meestal toch 
verstopt zitten in een paar schoenen. Voor deze activiteit is 
het niet nodig om te reserveren. Graag ter plekke met pin 
betalen. Afstand ca. 2 km. Buitencentrum, Terwisscha 6a,  
Appelscha. 

Bosbergpad
Vanaf de Boerestreek kronkelt een betonpad het bosgebied 
in. Langs het 2,2 kilometer lange Bosbergpad staan tien info- 
panelen met informatie over de cultuur en historie van de 
omgeving. Wie de route volgt krijgt ondermeer informatie 
over de oude woonkern Duinen Zathe, het 
openluchttheater en de Bosbergtoren. 

Buiten ganzenborden in Appelscha
Buiten gamen met je mobieltje? Het kan 
in Appelscha. Rond de Bosberg ligt een 
betonpad met 140 nummers. Daarop kun je ganzenborden 
met een app op je telefoon. Download via de app-store 
de gratis Ganzenbord Bosberg-app. Zorg dat twee of meer 
teams tegen elkaar kunnen spelen en dat iedere deelnemer 
zich aanmeldt. Het spel start bij nummer 1 op het pad. Je 
‘gooit’ met twee digitale dobbelstenen. 
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In het Drents Friese Woud 
is zo veel te beleven...

...zo veel speelplekjes 
en activiteiten hier!

er is ook zo veel te ontdekken!

Familiedag bij De Jongens van Outdoor
De leukste familiedag beleef je op de grens van Drenthe en 
Friesland bij De Jongens van Outdoor! 
Bij De Jongens kun je je eigen arrangement samenstellen. 
Kies één of meerdere activiteiten gecombineerd met eten 
en drinken door het Outdoor Café! Dien een aanvraag in op 
de website of bel De Jongens op. Je kunt De Jongens ook be-
zoeken in de toren op het Boerestreekplein. Er zijn eindeloos 
veel mogelijkheden! De Jongens denken graag met je mee 
over een passend arrangement. Benieuwd hoe zo’n program-
ma eruit zou kunnen zien? Bekijk dan de mogelijkheden op 
de website: www.dejongensvanoutdoor.nl. 

Bosbergtoren abseilen
Ben je echt stoer of zoek je een Mission Impossible? Boek 
dan via De Jongens een combinatiearrangement inclusief  
abseilen vanaf de Bosbergtoren Appelscha. Meer informatie? 
www.dejongensvanoutdoor.nl

Manege RCA Appelscha
De manege in Appelscha biedt diverse arrangementen aan 
voor ‘man en paard’.  Tevens  beschikt de RCA over een groeps-
accommodatie, voor grote groepen, met of zonder paarden. 
Er worden diverse ponykampen georganiseerd en er zijn 
speciale ruiterspeldagen, waarbij je natuurlijk pony rijdt. 
Speciale dressuur- en springlessen worden gegeven en mis-
schien maak je wel een bosrit. Manege RCA beschikt tevens 
over een appartement voor 4 personen. U kunt uw paard dus 
op vakantie meebrengen. Vaart ZZ 104.
Tel: 0516-433450,  www.manege-rca.nl 

Forellen Visvijvers Het Oosterseveld
Vissen op twee soorten forel in drie verschillende vijvers, 
hengelverhuur en verkoop van een breed assortiment aan 
visapparatuur. Terras uitkijkend op het water en waar een  
lekker bakje koffie, drankje of andere versnapering kan 
worden gebruikt. Ook arrangementen voor groepen mogelijk. 
Oosterseveldweg 16, Oosterstreek. 
www.forellenvijvershetoosterseveld.nl

Archerytag Het Oosterseveld
Bij Visvijvers het Oosterseveld in Oosterstreek kun je ook 
terecht voor Archerytag. Dit is een combinatie van hand-
boogschieten en trefbal.  Het spannende spel wordt in 2 
groepen tegen elkaar gespeeld net als paintball, alleen 
wordt er nu geschoten met handbogen en speciale pijlen 
met een schuimdop.  Tel: 0561-430020. 
Oosterseveldweg 16, Oosterstreek.



36



37foto: Arend Jan Zwarteveen

Fietsen midden in de natuur

42ste Fiets4Daagse Appelscha

Stichting Fiets4Daagse Appelscha organiseert in 2021 van 
10 t/m 13 augustus haar 42ste fietsevenement. Vier dagen 
genieten van de prachtige natuurgebieden rondom Appel-
scha en het uitgestrekte Drents-Friese Wold.

Enthousiaste vrijwilligers hebben weer vier prachtige routes 
voor de deelnemers uitgezet. Alle routes zijn bepijld. Iedere 
dag hebben de routes drie verschillende afstanden: 25/30, 
40/45 en 60/65 km. 
De eerste dag wordt de Tjongervallei route gefietst, 
de tweede dag de Zenderzicht route, de derde dag de 
Fochteloërveen route en de laatste dag de Drents-Friese-
wold route. De routes leiden de deelnemers merendeels 
over goed verharde fietspaden en fietsvriendelijke wegen.
 
Op de routes zijn stempelposten ingericht, waarbij u ont-
vangen wordt met live-muziek. Ook heeft u als deelnemer 
de mogelijkheid om één, twee of drie dagen mee te fietsen. 
U kunt dan starten op een dagkaart. Voor de elektrische fiet-
sen zijn er oplaadpunten aanwezig op de startplaats, tevens 
stalling. 

Op vrijdag, de finale dag kunt u in Racket & Health Centre 
genieten van live-muziek. Tevens wordt er een fiets verloot, 
het nummer van het stempelboekje is uw lotnummer. U 
moet wel persoonlijk aanwezig zijn.
Voor inschrijven en meer informatie: 
www.fiets4daagseappelscha.nl. 
algemeen@fiets4daagseappelscha.nl 
Tel: 06-20940534 b.g.g. 06-12460448

Familie mountainbike clinic

Bent of komt u lekker op vakantie in het mooie Drents-
Friese Wold en wilt u tijdens uw verblijf met uw gezin of 
met de hele familie even een dagje iets actiefs doen? Dan is 
een familie mountainbike clinic in de bossen misschien iets 
voor u! U komt op plaatsen waar u anders nooit komt. Het is 
heerlijk om de kinderen of de familie lekker uit te dagen of 
andersom de kinderen dagen u uit. 
Een geweldige wisselwerking voor gezinnen en families. De 
arrangementen kunnen op maat gemaakt worden. 
Kramer Fietsservice, Boerestreek 12, Appelscha, 
www.fietsservice.nl

Iedere gebruikersgroep zijn eigen track/pad
De laatste jaren is er al hard gewerkt aan het faciliteren van 
vaste routes voor iedere gebruikersgroep. Zo hebben de ruit-
ers, wandelaars en mindervaliden, etc. allemaal hun ‘eigen’ 
pad in het Drents-Friese Wold. Voor de recreatieve fietsers 
zijn de meeste fietspaden verharde betonpaden geworden in 
plaats van de ‘schelpenpaden’ van jaren terug. Ook de MTB-
ers (avontuurlijke fietsers) hebben, als groeiende doelgroep 
hun eigen routes in het bos.

Al deze routes worden in goede afstemming tussen Staats-
bosbeheer en de diverse groepen gemaakt en uitgezet op 
basis van de behoefte van de verschillende doelgroepen.
Als je kijkt naar recreatie & toerisme is door de komst van 
de MTB sport ook dit type gebruiker enorm gegroeid in de 
afgelopen 20 jaar. Vanuit de sport is deze doelgroep inmid-
dels uitgegroeid tot zelfs 1 van de grootste type fietsers door 
heel Europa.

En het aantal MTB toeristen neemt nog steeds jaarlijks toe 
in grote aantallen.

Mountainbike arrangementen in de omgeving van Appelscha

Appelscha heeft één van de mooiste mountainbikeroutes van Nederland. Al vinden wij natuurlijk dat het de mooiste is. 
Neem uw mountainbike mee en ervaar het zelf! Met onze arrangementen geeft u het verblijf in de omgeving van Appelscha 
net dat beetje extra. Geen mountainbike mee? Geen probleem, want bij elk arrangement is het huren van een mountainbike 
inbegrepen. Bekijk alle arrangementen op de website van www.fietsservice.nl

             Fietsen
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Kanoën midden in de natuur
Ravenswoud is met haar Compagnonsbos en Fochteloërveen 
erg populair bij wandelaars en fietsers. Sinds 2010 is het ook 
mogelijk om vanuit een kano deze prachtige natuurgebieden 
te verkennen. De route brengt je door de historische wijken 
in een gebied waar voorheen veen werd gestoken. Onderweg 
kom je meerdere aanlegplaatsen tegen, zodat je de omgeving 
op je gemak kunt bekijken. Kom en vaar deze prachtige route! 
www.dejongensvanoutdoor.nl

Lekker scooteren door de Friese Wouden.
Een ritje op de Boerenscooter bezorgt u een onvergetelijke 
dag! Kaasboerderij de Stelp in Oldeberkoop heeft prachtige 
boerenscooters voor de verhuur;  kinderen tot 12 jaar kun-
nen achterop. De scooters gaan max. 25 km/uur dus u hoeft 
geen helm op. De scooters zijn elektrisch en worden opge-
laden door groene stroom van de eigen zonnepanelen die 
op de koeienstal liggen, dus duurzaam. 
Ook een leuk idee voor een dagje uit met vrienden, familie of 
personeel! Voor meer info zie; www.boerenscooter.nl

Oermuseum Diever
In het OERmuseum in Diever, maak je een reis door de tijd en 
beleef je de oertijd. De reis begint in de laatste ijstijd, daarna 
doorloop je de tijd van de mammoeten, de rendierjagers, 
boeren/verzamelaars, hunebedbouwers en eindig je in de 
bronstijd en ijzertijd. Het museum organiseert daarnaast o.a. 
archeologische wandelingen en fietstochten, workshops en 
lezingen. Voor alle activiteiten zie de agenda op de website: 
www.oermuseum.nl    0521-594811 - Brink 7 - Diever

Klimbos Appelscha
In Appelscha vindt u een multifunctioneel Klimbos van ruim 
300 m. klimmen en klauteren door de boomtoppen van  
Appelscha. Er hangen hindernissen en tokkelbanen voor 
jong en oud (minimale lengte is 1.40 m.). De hoogte varieert 
van 5 m. tot 13 m. Een klimtocht duurt ongeveer 2 uur. Het 
klimbos vindt u op het Boerestreekplein bij De Jongens van 
Outdoor. www.dejongensvanoutdoor.nl 

Klimpark Appelscha (Locatie RCN)
Klimmen in het klimpark is voor iedere gelegenheid leuk. 
Of het nu een vrijgezellenfeestje, een bedrijfsuitje of een 
sportief uitje tijdens een familieweekend is, als je met een 
groep wilt klimmen, dan moet je in Appelscha zijn! Je kunt 
natuurlijk ook gewoon in je eentje komen, met je gezin, 
vrienden of club, iedereen is welkom. Wil je meer weten over 
de locatie? Bezoek dan het Klimpark, locatie RCN De Rogge-
berg of bij De Jongens van Outdoor.

Manege Ludanchelo Hoeve
Het adres voor méér paardrijplezier! Hier bent u aan het 
juiste adres voor hele mooie georganiseerde bosritten te 
paard of pony, door het Drents-Friese Wold. 
Liever niet op het paard? Ook dan hebben we heel veel te 
bieden, zoals zelf met de huifwagen op pad, of u laat u rond-
rijden door onze koetsier die veel kan vertellen over de om-
geving. Familiefeesten, groepsuitjes, u roept maar. Zelf uw 
paard meenemen op vakantie, ook daarvoor bent u aan het 
juiste adres. Wij beschikken over ruime boxen en weidegang. 
Dus al met al: wij zijn echt het bedrijf voor méér paardrij-
plezier!! Wateren 15, Wateren, www.ludanchelo.nl

Kies je activiteit
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Golfpark de Hildenberg - golf voor iedereen!
Appelscha mag zich verheugen op de aanwezigheid van 
een zeer afwisselende en gevarieerde 9 holes golfbaan. Een 
wedstrijdbaan die voor menig golfer een uitdaging is om te 
spelen. Daarnaast kent het golfpark uitstekende oefenfacili-
teiten, zoals een grote driving range, diverse chip- en put-
tinggreens en 3 oefenholes. Ook beginnende golfers kunnen 
hier dus terecht om te oefenen en het golfspel te leren ken-
nen. Golfclubs zijn beschikbaar. 
In het naastgelegen Grand Café/Restaurant biedt het terras 
een heerlijke blik op alle activiteiten. Kom langs en ervaar 
hoe leuk golf is in Appelscha!  
www.golfparkdehildenberg.nl

Midgetgolfbaan Appelscha
In een prachtig aangelegd park, midden in het bos van  
Appelscha nabij de zandvlakte, ligt Midgetgolfpark Friesland. 
In het hart van het terrein ligt de traditionele midgetgolf-
baan. Deze baan wordt omringd door een fraai wandelpad. 
Het golfpark heeft de enige Zweedse vilt midgetgolfbaan 
van Nederland. Het spelen hierop is weer een geheel nieuwe 
ervaring. Midgetgolf is een gezonde en ontspannende bezig-
heid en kan gespeeld worden door jong en oud en wordt nog 
steeds opnieuw ontdekt.
Midgetgolf is zeer geschikt voor diverse gelegenheden.
De Bosberg 4, Appelscha. Tel: 0516-431919
www.midgetgolfpark.nl

Airemotion Ballonvaarten
Airemotion  Ballonvaarten wordt geleid door Hilda Pau-
lusma en Homme Jonkman. Beide zijn gepassioneerde 
‘luchtvarenden’ en hebben inmiddels samen vele ballon-
vaarten uitgevoerd. Met hun professionaliteit, gastvrijheid 
en enthousiasme nemen zij u graag mee op een bijzonder 
avontuur. Dit evenement kan met meerdere mensen ge-
boekt worden. Airemotion heeft verschillende arrange-
menten op hun website staan. Inlichtingen: telefoon: 
0516-426544  -  www.airemotion.nl

Mountainbiken in het Drents-Friese Wold - 3 tracks
In deze omgeving zijn er drie fantastische MTB tracks 
aangelegd. De kwaliteit van deze routes zijn werkelijk echt 
fantastisch. De mtb tracks zijn allemaal anders van karakter 
en dat maakt een rondje Appelscha ontzettend uitdagend. 
De zeer goed gemarkeerde routes die Appelscha rijk is zijn 
allemaal vanaf de Boerestreek te starten. Ook kunnen er 
twee tracks gestart worden vanaf het Bezoekerscentrum.

N381

FIETSSERVICE APPELSCHA
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Een ontdekkingsreis door verschil-
lende tijdperken

Bij binnenkomst in het karakteristieke 
Schultehuis in Diever sta je direct 
oog in oog met een imposante mam-
moet en haar jong. Een knipoog naar 
het verre verleden toen de mammoet 
hier in de omgeving leefde, blijkt uit 
gevonden botresten. Eenmaal binnen 
maak je een ontdekkingsreis door 
de verschillende tijdperken, vanaf de 
laatste ijstijd en de neanderthalers 
tot in de brons- en ijzertijd. Veel van 
de archeologische vondsten komen 
uit de directe omgeving en laten zien 
hoe de mensen woonden, leefden en 
werkten in onze OERprovincie. Diora-
ma’s, filmpjes en interactieve spelele-
menten zorgen voor een ware beleving 
voor jong en oud. ‘Letterlijk onder de 
grond in de oude kelder hebben we 
een nieuwe expositie ingericht over 
archeologie: wat is archeologie en 
wat doet een archeoloog. Welke mo-
derne technieken worden gebruikt en 
hoe moet je archeologische vondsten 
interpreteren.’ 
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Museum
Dagje weg en genieten

Ervaar de dramatische gevolgen van 
plastic afval voor mens, dier en milieu 

In de tijdelijke expositie ‘Plasticsoep’ 
besteedt Miramar Zeemuseum aan-
dacht aan de wereldwijde vervuiling 
van zeeën en oceanen. De expositie is 
mede dankzij Naturalis en de Plastic 
Soup Foundation. ‘Een mooie, indruk-
wekkende expositie en meer dan 
een bezoek waard. Het is belangrijk 
dat we ons allemaal veel bewuster 
worden van het overmatig gebruik 
van plastic.’ Ook aan de jongere 
bezoekers is gedacht; de expositie 
is kindvriendelijk ingericht en in een 
aparte zaal zijn diverse activiteiten 
waar kinderen zelf de gevaren van 
afval voor zeedieren kunnen ervaren. 
Miramar heeft een grote verzameling  
zeebiologische en cultuurhistorische 
objecten, die Jeanne Warners ‘de 
blauwe dame met een fascinatie voor 
zee’ verzamelde tijdens haar reizen in 
meer dan 80 landen. 

Wat beweegt meestervervalsers om 
kunst te vervalsen

Bedonderd worden bij je kunstaan-
koop. Het zal je maar overkomen. Het 
werk van beroemde kunstenaars als 
Appel, Picasso, Dalí, Matisse en Rodin 
wordt vaker vervalst dan je denkt. In 
het voormalige gemeentehuis van 
Vledder hangen veel vervalsingen. 
Wat beweegt meestervervalsers 
als Han van Meegeren of Geert Jan 
Jansen om schilderijen te vervalsen. 
Dat verhaal vertellen we je tijdens 
de gratis rondleiding in dit voor de 
wereld unieke museum. Het museum 
heeft ook een internationale collectie 
glaskunst en in 2021 zijn er tijdelijke 
exposities van onder andere Jennifer 
Koning en Wouter Berns. In het kin-
deratelier kunnen kinderen hun eigen 
kunstwerk maken. 

Schatkamers van zuidwest Drenthe
‘Achter iedere schat schuilt een bijzonder verhaal’

Museum Miramar - Vledder Museum Valse Kunst - Vledder Oermuseum - Diever

Kom langs in de musea en beleef het zelf

Oldeberkoop  |  Parkbossen Kunstroute
Oldeberkoop heeft verschillende cultuurhistorische bossen in Engelse landschaps-
stijl. Deze bossen zijn omstreeks 1925 ontworpen door de landschapsarchitect 
Roodbaard. In de route staan de oorspronkelijke gedachte van de Engelse land-
schapsstijl van de parkbossen (mooie natuur, bezinning, verrassing, slingerpatro-
nen, spiegelvijvers, etc.), de historie, monumenten en de kunstobjecten langs de 
route centraal.

Er staan twintig beelden langs de route waarvan drie verweesde beelden. Dit zijn 
beelden die een nieuwe kans verdienen op een andere plek of een nieuwe vorm 
krijgen. Dit past goed in een tijd waarin hergebruik of nieuwe bestemming van 
materialen belangrijk is. Het eerste verweesde beeld dat in Oldeberkoop een plek 
kreeg, was het bronzen beeld ‘Het verzekeringswezen’ van Pieter Starreveld. Dit 
beeld, ooit gemaakt voor het bankgebouw van de Friesland Bank aan de Grote 
Markt in Groningen, werd geschonken aan Staatsbosbeheer met de opdracht dit 
beeld te herplaatsen.
 
Een boekje met de route is te krijgen bij hotel restaurant Lunia en Snackbar ’t 
Koepelbos. Meer informatie is te vinden op: www.oldeberkoop.nl

www.museumvalsekunst.artwww.miramar-zeemuseum.art www.oermuseum.nl
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Openluchtmuseum / Themapark De Spitkeet Harkema
Het openluchtmuseum en themapark De Spitkeet laat op 
een ruim 4 hectare groot terrein zien hoe mensen op de 
Friese en Groningse heide het niet gemakkelijk hadden in de  
periode 1850-1950. Het volk was erg arm en de omstan-
digheden waren erbarmelijk. Wij laten de verschillende 
soorten woningen en omstandigheden zien waarin de 
mensen leefden en werkten. 
De Dunen 3, Harkema, tel: 0512-840431. www.despitkeet.
nl

Stichting Nobilis- centrum voor de prentkunst
Stichting Nobilis is gevestigd in de voormalige openbare 
school. Naast wisselende tentoonstellingen wordt er ook 
een bescheiden vaste collectie uit het bezit van de Stich-
ting Nobilis getoond. Er worden workshops en af en toe 
lezingen gegeven. Er zijn ook volop prenten te koop.
Bezoekadres: Zuideinde 26b, Fochteloo, 
Tel. 06-38392840  www.stichtingnobilis.nl

Selatuinen Appelscha
In een fraai groen decor vinden in de Selatuinen tuincon-
certen plaats. In de luwte van een boswal ligt een klein 
openluchttheater dat plaats biedt aan tweehonderd mu-
ziekliefhebbers. Inspirerende muziek in een inspirerende 
omgeving. Het programma is te vinden op de website 
www.selatuinen.nl. De Bult 3 Appelscha, Tel: 0516-514992

Glasatelier Benedictus Appelscha 
U bent van harte welkom om het atelier, de expositieruimte 
en tuin te bezoeken. Verliefd op het leven en deze liefde 
vormgegeven in glas. In het atelier en daarbuiten ziet u  
ovengevormd glas in kleurrijke samenstellingen. Informa-
tie en openingstijden via tel.: 06-42746787. 
www.glasatelierbenedictus.nl. De Maden 8, Appelscha

Museum De Proefkolonie Frederiksoord

Zie  - Beleef  - Verwonder 
Ga 200 jaar terug in de tijd en beleef dit unieke verhaal 
van Johannes van den Bosch. In het nieuwe Museum De 
Proefkolonie in Frederiksoord treed je in de voetsporen van 
de eerste kolonisten en ervaar je hun onvergetelijke verhaal 
via een unieke multimediale tijdreis! www.proefkolonie.nl
M. Van Swietenlaan 1A, Frederiksoord, Tel: 0521-725980

OlmenEs Appelscha
OlmenEs is een gemeenschap voor volwassenen met een 
verstandelijke beperking en ligt in een prachtige en rustige 
omgeving in het buitengebied van Appelscha. Het is een 
groot bosrijk terrein van ruim 50 hectare. Hier vindt u negen 
woonhuizen, zeven werkgebouwen, een boerderij, een winkel 
en een theeschenkerij. 
In de winkel verkopen de bewoners o.a. kaas van de 
kaasmakerij, koek, taart, brood van de bakkerij, sieraden 
uit de metaalwerkplaats en nog veel meer. De winkel  
en theeschenkerij zijn een bezoek meer dan waard. Eén keer 
in de drie weken, vinden er voorstellingen plaats in de grote 
zaal Tilia. Kijk voor informatie over openingstijden, activitei-
ten en rondleidingen op www.olmenes.nl. 

Museum De Heksehoeve Appelscha
Het enige Heksenmuseum van Nederland bevindt zich in  
Appelscha. Het Heksenmuseum ligt achter een oude boer-
derij ‘De Heksehoeve’. U vindt er 27 echte heksenrituelen 
die u als bezoeker kunt doen, om zo inzichten te krijgen om 
wensen en dromen waar te maken. Voor kinderen is er een 
kinderspeurtocht met opdrachten. U leert wichelroede lopen 
en als de weergoden het toelaten wordt er samen met de 
bezoekers een wensenritueel bij de vuurplaats gedaan. Er 
is een theeschenkerij met binnen- en buitenterras en een 
‘magisch’ winkeltje. www.heksehoeve.com. 
Drentseweg 46, Appelscha. Tel: 0516-433365
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Openluchttheater De Koele Appelscha
De Historische Vereniging van Appelscha heeft een eigen 
gebouw aan de bosrand van de Boerestreek, waar diverse 
activiteiten worden gehouden en dat tevens is ingericht als 
een soort museum. Maar ook Openluchttheater De Koele 
waar vroeger grote artiesten optraden is eigendom van 
de HVA. Regelmatig (in het seizoen) worden hier uiteenlo-
pende optredens verzorgd. Een kijkje waard in het bos van 
Appelscha. www.hvappelscha.nl of via de Hoolten Klinte.

De Witte Raaf in Ravenswoud
B&B de Witte Raaf is gelegen op een prachtige locatie in 
het groene Ravenswoud. De verbouwde boerderij ligt tus-
sen twee mooie natuurgebieden: Het Fochteloërveen en 
het Drents Friese Wold. De directe omgeving leent zich 
bij uitstek voor lange wandel- en fietstochten. De kamers 
zijn nieuw en comfortabel. Maak je even los uit de hektiek 
van elke dag en geniet van een yogales. Ook worden er 
yogaweekenden georganiseerd. Achter de mooie vijver is 
plek voor 5 tot 7 trekkers-tentjes. Meer informatie en eve-
nementen vindt u op: boerderijyoga.nl of 06-15164154

Landbouwmuseum Leeuwarden
De geschiedenis van Friesland en de landbouw zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Het landbouwmuseum laat 
2.000 jaar geschiedenis van het Friese platteland in al z’n 
facetten zien: hoe het is ontstaan, hoe de mens het heeft 
bewerkt en wat er allemaal veranderd is. Hoe hielden onze 
voorouders het hoofd - soms letterlijk - boven water? Hoe 
werkten ze? Welke problemen kwamen ze tegen in hun 
strijd om een bestaan op te bouwen? Ontdek het in het 
Fries Landbouwmuseum. Het museum laat de leef-, werk- 
en woonomstandigheden van de boer tijdens verschillen-
de perioden zien, zoals de terpentijd, de middeleeuwen, de  
periode rondom 1870 en voor en na de oorlog. 
Het Fries Landbouwmuseum is sinds juni 2018 gevestigd 
in het rijksmonument W.C. de Groot boerderij.

Bezoek tip-appelscha.nl
voor nog meer tips en 

ideeën voor diverse uitjes

Art Gallery Art Alice Oosterwolde
Naast de vaste expositie van werk van Alice Buis vinden 
er wisselende exposities van andere kunstenaars plaats. In 
de galerie worden daarnaast geregeld concerten georgani-
seerd. Jardinga 1a, Oosterwolde, 
Tel. 0516-514676 of 06-29041583. www.alicebuis.nl

Botanische tuin De Kruidhof Buitenpost
Wandel door De Kruidhof en geniet van 17 thematuinen, elk 
met hun eigen unieke plantencollecties en bijzonderheden. 
In totaal groeien er zo’n 2.000 plantensoorten op ruim 3,5 
ha. Er is een eigen kwekerij en een verkooptuin. Er zijn wan-
delroutes speciaal voor kinderen. Zo is er een trollenpad, 
het ontdekpad en een rozenroute. Ook is er een speeltuin. 
Zowel voor volwassenen als voor kinderen worden er ver-
schillende activiteiten georganiseerd. De tuin is geschikt 
voor minder valide personen. Schoolstraat 29B, Buitenpost. 
Tel: 0511-541253. www.dekruidhof.nl. 

Natuurmuseum Fryslan Leeuwarden
WANNEER KOM JIJ ONS EEN BEZOEKJE BRENGEN?
Van de kleinste bij tot het enorme skelet van een potvis: 
in het Natuurmuseum Fryslân ontdek je van alles over de 
natuur. Steeds wisselende tentoonstellingen en een uitge-
breid programma met diverse activiteiten zorgen ervoor 
dat er altijd iets nieuws te beleven is. Leeuwarden, Schoen-
makersperk 2. www.natuurmuseumfryslan.nl  

Groninger Museum
De buitenkant van het museum nodigt uit om snel naar binnen 
te gaan. Museum architectuur die tongen losmaakt, ook van 
binnen. De collectie loopt van oud naar modern. Het museum 
steunt, koopt en exposeert van hedendaagse kunstenaars en 
ontwerpers. www.groningermuseum.nl Groningen.
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Museum Dr8888

Museum Dr8888 is één van de meest toonaangevende mu-
sea voor moderne kunst in Noord-Nederland en heeft een 
bijzondere (inter)nationale collectie. Naast een grote eigen 
collectie werken, organiseert het museum ook meerdere 
wisseltentoonstellingen per jaar. Het museum is gesitueerd 
in een oud franciscaner klooster aan het museumplein in het 
centrum van Drachten. 
Tel: 0512-515647 www.museumdrachten.nl 

Pottenbakkerij Galerie de Brinksteen Dwingeloo
Frans van den Brink (keramiek) en Margriet Steenbergen 
(schilderijen). In de winkel is een doorlopende expositie van 
de vervaardigde keramiek-voorwerpen. Deze kunnen ook 
worden gekocht. Wilt u werk zien van Margriet Steenbergen,  
buiten haar exposities en de website om, kom dan naar Galerie 
De Brinksteen, Entingheweg 1 Dwingeloo. 
Tel: 0521-593177. www.brinksteen.nl
  
Museums Vledder
Er is een prachtige collectie hedendaagse glaskunst, een 
zaal met Noord- Nederlandse schilderijen, wisselende ten-
toonstellingen, een museumwinkel en voor de inwendige 
mens de gelegenheid om in de bibliotheek of buiten op het 
terras nog wat te nuttigen. Brink 1 Vledder.
Tel: 0521-383352, www.museums-vledder.nl

Drents Museum Assen
Het Drents Museum heeft, naast de tijdelijke tentoonstel-
lingen, een uitgebreide vaste collectie. www.drentsmuseum.nl 

Fries Museum Leeuwarden
De totale Friese geschiedenis is hier te bezichtigen. Het ver-
zet uit de tweede wereldoorlog is hier tevens ondergebracht. 
Verder zijn er werken van vele kunstenaars samen gebracht.
 www.friesmuseum.nl.  Leeuwarden

Cultuur & doen

Stichting “De Buorkerij”

Een stichting in de Friese Wouden, waarbij diverse agrarische 
ondernemers en streekbedrijven zijn aangesloten. Het doel 
is elkaar te versterken door gezamenlijke promotie en initia- 
tieven. Een belangrijke activiteit is het organiseren van 
de Friese Streekmarkt in het authentieke centrum van  
Oldeberkoop. Iedere 1ste zaterdag in de maanden mei t/m  
oktober en iedere zomer een extra vakantie streekmarkt. 
www.debuorkerij.nl

Woudagemaal  Lemmer
Grootste en uniek stoomgemaal wat ook nog functioneert,  
gebouwd in 1920 en wordt nog steeds ingezet als het nodig 
is. Een mooi stuk architectuur, Unesco Erfgoed en een dagtripje 
meer dan waard. www.woudagemaal.nl.  Lemmer

Planetarium Eise Eisinga  Franeker
In een prachtig oud klokgevel grachtenpandje heeft Eisinga 
zijn planetarium gemaakt. Aan het plafond hangt het oudste 
zonnestelsel van de wereld. Naast het zonnestelsel is er veel 
meer te beleven. www.planetarium-friesland.nl.  Franeker.

Museum Belvédere  Heerenveen 
Moderne en hedendaagse kunst. De collectie bestaat met name 
uit werken van Friese kunstenaars en geestverwanten die  
nauwelijks in het openbaar worden tentoongesteld. 
www.museumbelvedere.nl.  Oranjewoud.

Grote vlooienmarkt Bakkeveen
De grootste vlooienmarkt van Noord Nederland vind je in het 
centraal gelegen Bakkeveen. Bij redelijk weer zijn er meer 
dan 500 standhouders aanwezig. De markten staan bekend 
om de gezelligheid, natuurlijke ambiance en de ontelbare 
koopjes van gebruikte artikelen, curiosa en antiek. Parkeren 
kan vlak naast de markt. De markt is op de 1e zaterdag van 
de maanden april t/m november en in de zomermaanden 2 
x per maand. De markten beginnen vroeg en duren tot 13.00 
uur. Meer info vind je op www.bakkeveen.nl/markt.



Veenhuizen

Veenhuizen heeft iets geheimzinnigs. Ooit was het eeuwen-
lang een rustige buurtschap, Venehuysen genoemd, met een 
enkele boerderij in het veen. Dat veranderde in vrij korte tijd 
rond 1800. In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid 
opgericht en werd Veenhuizen een opvang voor bedelaars, 
landlopers en wezen. Veenhuizen werd aldus gesticht op de 
wortels van armoede. In 1859 werden de bedelaarsgestichten 
in Veenhuizen overgenomen door de rijksoverheid.

Koffie- en theetuin Zunneschien - Veenhuizen
Koffie- en theetuin Zunneschien is een gezellige ontspan-
ningstuin, gelegen in Veenhuizen. U kunt onder het genot 
van een kopje koffie of thee genieten van de leuke zitjes 
en de kronkelende paadjes. Verschillende kunstenaars expo-
seren regelmatig in de theetuin, waar ook binnen werk van 
is te vinden. Hospitaallaan 2 Veenhuizen.
Tel: 0592-388 419 www.zunneschien.nl

Culinaire middag
Maallust en Kaaslust bieden een middag spijs en 
drank. Eerst kunt u een rondleiding maken door 
Kaaslust, een kaasmakerij van allure. Zelf kunt u 
ook een kaasje maken! 
Hierna door naar de buren voor een uitleg in hoe 
je bier maakt en dan natuurlijk ook proeven. Een 
middag vol leuke culinaire ervaringen. U kunt ook 
één van de bedrijven bezoeken. 
www.maallust.nl en www.kaaslust.nl  Veenhuizen.

Streekprodukten uit Boer’n Zelfbediening  Oldeberkoop
In het buitengebied van Oldeberkoop staat bij kaasboerderij de 
Stelp een heuse Boer’n Zelfbediening waar een veelheid aan 
streekprodukten is te verkrijgen. Ook kan de voorbijganger even 
lekker bijkomen op het naastgelegen bankje met een bakje 
aardbeien een glaasje échte boerenkarnemelk of vruchtensapje.

Naast diverse soorten boerenkaas van de kaasboerderij zitten 
er ook andere producten van agrariërs uit de omgeving in zoals 
eieren, aardappelen, fruit, aardbeien,droge worst maar ook ge-
schenkmanden. De zelfbediening werkt met contant geld en 
wisselgeld. Dagelijks geopend van 9.00 tot 21.00 uur.
www.dekaasboerderij.nl   Oldeberkoop

Monumentendorp Orvelte

U loopt zo de geschiedenis van een Drents esdorp uit de 19e-
eeuw in. Het levendige dorp waar u lekker kunt struunen of 
en snuffelen in diverse winkeltjes. De omgeving is de moeite 
waard om te ontdekken. Deze omgeving zit vol met verhalen. 
www.orvelte.net  Informatie centrum 0592 322332

Hunebedcentrum Borger
Alles over hunebedden, hoe hunebedbouwers leefden en 
woonden. Maak kennis met de Oertijd en kom daarna eens  
kijken bij een echt hunebed op een steenworp afstand. Een 
steengoed uitje voor het hele gezin. 
www.hunebedcentrum.eu.  Borger.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Hier worden de levens van honderdduizend Nederlandse 
Joden in herinnering gehouden. www.kampwesterbork.nl

Dagje eiland bezoeken.
Een dagje naar de eilanden vanaf deze regio. Geen probleem, 
maar ga vroeg uit de veren, want het kost wel wat tijd. 

Ameland
U kunt met uw auto naar Holwerd, 
dan de boot naar Ameland, duur 50 minuten. 

Schiermonnikoog 
Rij met de auto naar de haven in Lauwersoog. 
Bootovertocht 45 minuten.

Terschelling 
Eerst gaat u naar Harlingen duur 55 minuten. 
Bootovertocht 45 minuten.

Vlieland 
Met de auto naar Harlingen, dan de boot naar 
Vlieland in 45 minuten. 
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Bezoek het Toeristisch InformatiePunt Appelscha 
of online op tip-appelscha.nl voor nog meer tips en 

ideeën voor diverse uitjes

Cultuur & doen

Veenhuizen heeft 

    iets geheimzinnigs!



‘t Witte Huis

D O N K E R B R O E K

Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 21.00 
uur

 of op afspraak
keuken open vanaf 11.30 uur

Tel: 0516-491288 
reservering@restauranthetwittehuis.nl

Kom eten & drinken bij 
Grand Café De Hildenberg

Reserveren? Bel met 0516-427682
Gruun 5 / 8426 NA Appelscha / T 0516 42 76 82/06 45 31 02 97

info@grandcafedehildenberg.nl / www.grandcafedehildenberg.nl

Een keer geen zin om te koken? 
Gezellig met elkaar uit eten?

Kom dan met uw gezin/familie of vrienden bij ons eten
in de Bistro van het Boshuis. Wij hebben voor u verschillende menu’s.

Voor de kinderen zijn er speciale kindermenu’s met een verrassing

•Bistro
•Snackcorner
•Arrangementen
•Feestjes of vergaderingen

Camping Alkenhaer •  Alkenhaer 1•  8426 EP Appelscha
 0516 - 432 600 • www.boshuis-appelscha.nl
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Klaas Koopmans heeft grote bekendheid verworven met 
zijn indrukwekkende landschappen en zijn indringende ge-
stichtstekeningen die hij maakte tijdens opnames in psychi-
atrische instellingen. In deze tentoonstelling tonen we de 
hoogtepunten uit zijn oeuvre en geven we het veelbewogen 
leven van Klaas Koopmans kleur. Veel van de werken in de 
tentoonstelling worden voor het eerst aan een groot publiek 
getoond.

Nationaal en internationaal geroemd
Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat Klaas Koop-
mans werd geboren. In tekeningen, etsen en schilderijen 
verbeeldde hij het Friese landschap. Zijn unieke kijk op het 
landschap is voor veel mensen in het hedendaagse Fryslân 
een bron van schoonheid en inspiratie. Naast zijn landschap-
pen, wordt Koopmans nationaal en internationaal geroemd 
om zijn gestichtstekeningen, die hij maakte in verschillende 
psychiatrische instellingen waar hij tijdelijk verbleef. 

De wereld van de psychiatrie
Daarnaast is de tentoonstelling Salon van de Panoramisten 
te zien met werk van de Panoramisten, (ex-)cliënten c.q. kun-
stenaars uit heel Friesland. Zij maakten speciaal voor deze 
tentoonstelling tientallen schilderijen van een onbekende 
en inspirerende binnenwereld. Met beide tentoonstellingen 
werpen we een blik op de wereld van de psychiatrie en  
kijken we naar de taboes van toen en nu.

Bezoek ons op Museumplein 2 in Drachten. 
Kijk voor meer informatie op: www.museumdrachten.nl. 

Drachten  |  Waanzinnig! Het buitengewone leven van Klaas Koopmans

Cultuur & doen

Oldeberkoop
Kunstroute Open Stal viert 50-jarig bestaan

In 2021 wordt voor de 50e keer de jaarlijkse Open Stal  
kunstroute georganiseerd. Gedurende vier weken, van 17 juli 
tot en met 15 augustus, kan het publiek dagelijks van 13.00 
– 18.00 uur terecht in het mooie Oldeberkoop, om te genie-
ten van deze feestelijke editie met een ruim aanbod aan  
bijzondere kunst. Moesten we in het afgelopen jaar vanwege 
covid-19 onze deuren gesloten houden, we hopen in 2021 
ons jubileum samen met u als bezoeker te kunnen vieren!

De route
Diverse binnen- en buitenlocaties worden ingericht als 
kunst-ruimte. De route geniet landelijke bekendheid; Open 
Stal verwelkomt rond de 10.000 bezoekers per jaar. 
De organisatie van Open Stal ligt in handen van ongeveer 
200 enthousiaste en bevlogen vrijwilligers.

Alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd door ongeveer 
50 kunstenaars uit binnen- en buitenland. Hun kunstwer-
ken worden tentoongesteld op de best passende locaties in  
Oldeberkoop, locaties die normaal gesproken worden ge-
bruikt als woon- of werkruimte. Tijdens deze jubileumeditie 
bieden wij een podium aan gerenommeerde kunstenaars, 
zoals bijvoorbeeld de beeldhouwers Gerhard Lentink (hout, 
Redites-moi des choses tendrRedites-moi des choses tendres) 
en Netty van Osch (keramiek, Catching blue bird). 
Wij zijn trots op hun deelname aan deze editie.

Meer informatie: www.openstal.nl 



 

Hotel Restaurant Bitter en Zoet • 
Hospitaallaan 16 • 9341 AH Veenhuizen 
(0592) 385 002 • info@bitterenzoet.nl 

 
 

 

 

 
 

Hotel Restaurant Bitter en Zoet  
Hospitaallaan 16 • 9341 AH Veenhuizen 
(0592) 385 002 • info@bitterenzoet.nl  

 

PROEF DRENTHE 

MET TOEWIJDING GEBROUWEN 

VEENHUIZEN

BRENG EEN BEZOEK AAN ONZE 
MOOIE BROUWERIJ EN GENIET 
VAN ONZE LEKKERE DRENTSE 

SPECIAAL BIEREN

VOOR MEER INFORMATIE EN DE OPENINGSTIJDEN:  WWW.MAALLUST.NL

HOOFDWEG 140, 9341 BL VEENHUIZEN - TELEFOON: 0592 - 38 89 71

Hoofdweg 134 VeenHuizen (MAALCoMPLeX)

www.PiePeRSenPAuPeRS.nL

AMBACHTeLiJKe
KRoKeTTen

HuiSgeMAAKTe
fRieT

48

VEENHUIZEN, DAAR MOET JE HEEN...

Vóór de komst van generaal Johannes van den Bosch 

in 1822, was Veenhuizen een boerengehucht omsloten 

door uitgestrekt hoogveen, dat op kleine schaal werd 

ontgonnen. Slechts één monument resteert nog uit die 

tijd: boerderij Jachtweide, uit 1723. Het deed in de 

achttiende eeuw dienst als herberg en naar het schijnt 

verbleef ook Van den Bosch er wel eens. 

Misschien dat deze uitstapjes hem op het idee 

brachten zijn dwangkolonie in Veenhuizen te stichten…

BEZOEK VEENHUIZEN EN KOM ER ACHTER

Veenhuizen heeft iets geheimzinnigs... 



Doe mee met de puzzel en maak kans op leuke 
prijzen. Hoofdprijs: overnachten in B&B Enjoy

Oplossing 2020:   CAMPING

De hoofdprijs van afgelopen jaar 
was een dubbele overnachting 
bij Buitengoed OP DE KNOLLE

De hoofdprijs wordt u aangeboden 
door B&B Enjoy in Appelscha
Wester Es 4
8426 BK Appelscha
www.bnbenjoy.nl
Tel  06-27332373

Kruiswoord
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar 
de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

ZO DOET U MEE!
Los het kruiswoordraadsel op en breng de 
letters uit de puzzel over naar de overeen-
komstig genummerde vakjes in de regel. 

Wilt u meedingen naar een prijs, dan mailt 
u het antwoord voor 1 oktober 2021 naar 
info@tip-appelscha.nl, o.v.v. PUZZEL 2021. 

Na die datum wordt er geloot onder de 
goede inzenders. 
Winnaars krijgen persoonlijk bericht.

ANTWOORD:
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© DENKSPORT PUZZELBLADEN
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Wandelknooppunten netwerk Fryslân

Sinds 2016 is ongeveer 1250 kilometer wandelnetwerk 
aangelegd in de gemeentes Heerenveen, Ooststelling-
werf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf.

Markering Wandelnetwerk Friesland
De wandelmarkering in de provincie Friesland is over-
al dezelfde. Op diverse startpunten en langs de routes 
komen borden met de routekaarten, de wandelknoop-
punten en gebiedsinformatie voor. De wandelknoop-
punten zijn allen zwarte kunststof palen met vierkante 
markeringen in blauw en rood. Wandelnetwerk kaart te 
koop bij TIP Appelscha.

Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 

Gezinnen uit de noordelijke 
provincies kunnen 

GRATIS een dag komen 
kennismaken en genieten 

van, zwembad, kinderbad, 
zonneweide en tennisbaan.

Neem contact op met de gastendienst 
tel. 0653477648 of meld je via www.lotus.frl

Naturisten 
vereniging Lotus
Kampeerterrein en dagrecreatie
Middelburen 9, Makkinga
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Historische Route

Welkom in de historie van vier dorpen!
Ontdek de historie van Ravenswoud, Appelscha, Appelscha-Boven en 
Fochteloo en wandel of fiets (delen) van de in totaal ruim 65 km lange 
route langs meer dan 70 objecten door de vier dorpen. Deze route 
neemt je mee door de geschiedenis van de dorpen met aandacht voor 
het tijdperk van de vervening, de Tweede Wereldoorlog en de typische 
dorpsberoepen.
Het geheel telt 5 afzonderlijke wandel- en fietsroutes, welke ook naar 
wens te combineren zijn. De routes zijn voorzien van informatieborden 
zoals hiernaast afgebeeld.
De route is te vinden op www.historische-route.nl. Daar vindt u de  
digitale versie van deze historische route en kunt u digitaal navigeren. 
op de website vindt u ook aanvullende informatie over de objecten.  

Maderroute 
  Ooststellingwerf
   Beleef het zelf 
    langs deze magische 
     beeldenroute...

Met de fiets, auto of te voet langs de Maderroute

Ze bevinden zich in een bos, soms gewoon op een rotonde.  
De sculpturen van beeldhouwer Hein Mader zijn speelse monu-
menten, die u lang bijblijven. Er leiden twee routes langs de 
sculpturen. 

Hein Mader was een Oostenrijker, die na veel omzwervingen in 
1989 in Friesland belandde. Zijn sculpturen verbeelden de zon, 
de wind en balans. Ook al zijn de beelden van keihard materiaal, 
ze lijken mee te wuiven met de bomen en het licht. 
De gemeente Ooststellingwerf heeft 17 beelden van de beeld-
houwer een plek gegeven in het mooie landschap van het 
Drents-Friese Wold. De fietsroute is o.a. verkrijgbaar bij het  
Toeristisch Informatie Punt op de Boerestreek in Appelscha.

Fiets- en Wandelkaarten, maar ook autoroutes van onze 
prachtige en boeiende omgeving kunt u halen bij het TIP- 
kantoor aan de Boerestreek. Wij helpen u graag verder.

Cultuur & doen



Boerestreek 8    Appelscha
0516 - 433 309
info@dejongensvanoutdoor.nl
www.dejongensvanoutdoor.nl

Boerestreek 1    Appelscha 
0516 - 431 588
info@restaurantleafs.nl
www.restaurantleafs.nl

  

De Bosberg 3   Appelscha
0516 - 43431273
info@debosberg.nl
www.debosberg.nl

  

Alkenhear 1   Appelscha
0516 - 432 600
info@boshuis-appelscha.nl
www.boshuis-appelscha.nl

  

Boerestreek 21   Appelscha
0516 - 433 100
info@lecoqappelscha.nl
www.lecoqappelscha.nl

Gruun 5    Appelscha
0516 - 427 682
info@grandcafedehildenberg.nl
www.grandcafedehildenberg.nl

Vaart ZZ 9    Appelscha
0516 - 431 370
marjanvanriezen@ziggo.nl
www.eetcafebarhulst.nl

Oosterwoldseweg 5    Olderbekoop
06 - 46216952
info@lebrocope.nl
www.lebrocope.nl

Hoofdweg 140    Veenhuizen
0592 - 388 971
proeflokaal@maallust.nl
www.maallust.nl

Hospitaallaan 2    Veenhuizen
0592 388419
info@zunneschien.nl
www.zunneschien.nl

Oude Gracht 4a    Veenhuizen
06 50604685
info@koffielust.nl
www.koffielust.nl

Hoofdweg 134    Veenhuizen
06-51551121
info@piepersenpaupers.nl
www. piepersenpaupers.nl

Weperpolder 33a    Oosterwolde
0592-857160
info@goudmeer.nl
www.goudmeer.nl

  

Hospitaallaan 16   Veenhuizen
0592 - 385 002
info@bitterenzoet.nl
www.bitterenzoet.nl

  

Hoofdweg 29   Elsloo
0561 - 421550
hetankerelsloo@hotmail.com
www.hetankerelsloo.nl

Horeca en lekker eten/DRINKEN
Wat eten of drinken we vandaag?
Het brede aanbod aan horecabedrijven biedt u inzicht wat er 
allemaal mogelijk is. Restaurants, bistro’s, eetcafé’s, ijssalons 
of theetuinen. Allen zullen op hun eigen wijze hun uiterste 
best doen om aan al uw wensen te voldoen.
Kortom, u kunt hier op culinair gebied uit een breed scala 
van mogelijkheden en wensen uw keuze maken. Knusse eet-
huisjes, eetcafé’s en restaurants met een uitgebreide menu-

kaart of voor een dorstlessende stop op 
een heerlijk terras, het kan allemaal. 
Laat u bijvoorbeeld verrassen door 
producten die hier regionaal verbouwd 
worden. Wat te denken van asperges? 
Limburg heeft de naam, maar ook hier worden kwalitatief 
hoogwaardige asperges geteeld. Cranberries of groentes 
uit grootmoeders tijd staan op menig menukaart! 

5452

Canada 3A    Elsloo
EETHUIS AEKINGERZAND   Elsloo

0516 - 426 590
info@aekingerzand.nl
www.aekingerzand.nl

EETCAFE ‘T ANKER Elsloo

BITTER & ZOET Veenhuizen

BISTRO ‘T BOSHUIS Appelscha

RESTAURANT EETCAFE DE BOSBERG Appelscha

ETEN & DRINKEN LE COQ Appelscha

GRAND CAFE DE HILDENBERG Appelscha

EETCAFÉ & BAR HULST Appelscha

RESTAURANT LEAFS Appelscha

LA BROCOPE Olderbekoop

BIERBROUWERIJ MAALLUST

KOFFIE- & THEETUIN ZUNNESCHIEN

KOFFIELUST

PIEPERS & PAUPERS

RESTAURANT HET GOUDMEER

Veenhuizen

Veenhuizen

Veenhuizen

Veenhuizen

Oosterwolde

OUTDOORCAFÉ APPELSCHA Appelscha



Trambaan 8     Oosterwolde
0516 - 858 900
info@trambaan8.nl
www.trambaan8.nl

  

Boerestreek    Appelscha
0516 - 432 600
info@campingalkenhear.nl
www.campingalkenhear.nl

Dorpsstraat 38    Zorgvlied
0521 - 387 212
info@villa-nova.nl
www.villa-nova.nl

Ten Darperweg 104    Wapse
0521 - 551 278
contact@wapserherberg.n
www.wapserherberg.nl

G. W. Smitweg 20    Donkerbroek
0516 - 491 288
info@restauranthetwittehuis.nl
www.restauranthetwittehuis.nl

Veneburen 12    Makkinga
0516 - 427 765
visserhus@kpnmail.nl
www.vissertun.nl

Molenhoek 2    Olderbekoop
0516 - 452 555
info@lunia.nl
www.lunia.nl

Groningerweg 6    Diever
0521 594114
info@landhoteldiever.nl
www.landhoteldiever.nl

 
Restaurant op het terrein
Bosberg 4    Appelscha

0516 - 431919
www.midgetgolfpark.nl

 

Beatrixoord 1    Appelscha
0516 - 438100
olmenes@olmenes.nl
www.olmenes.nl

 

Boerestreek 17    Appelscha
0516 - 432647
www.harrysbar.nl

 
Vegetarisch
Oude Willem 5    Appelscha

0516 - 430091
info@hetvolleleven.com
www.hetvolleleven.com

 

De Bult 5    Appelscha
0516 - 514992
www.selatuinen.nl
Alleen op afspraak

De Roggeberg 1    Appelscha
0516 - 431 441
receptie-roggeberg@rcn.nl
www.rcn.nl

5553

HOTEL RESTAURANT LUNIA

LANDHOTEL DIEVER

Olderbekoop

Diever

Bosweg 10    Hoogersmilde
06 40860112
denieuwebentepol@gmail.com
www.denieuwebentepol.nl

Norgerweg 1    Haulerwijk
06 29561984
info@pand1880.nl
www.pand1880.nl

REST. DE NIEUWE BENTEPOL

PAND 1880

Hoogersmilde

Haulerwijk

Stationsstraat 23    Oosterwolde
06 - 11 20 83 11
info@nijstadijs.nl
www.nijstadijs.nl

IJSSALON NIJSTAD Oosterwolde

BRASSERIE RCN DE ROGGEBERG  Appelscha

DE SELATUINEN

HERBERG HET VOLLE LEVEN

THEESCHENKERIJ OLMENES

MIDGETGOLFPARK FRIESLAND

HARRY’S BAR

Appelscha

Appelscha

Appelscha

Appelscha

Appelscha

 

Haerweg 3    Elsloo
06 - 44 52 24 14
destobbepoele@live.nl
www.destobbepoele.nl

DE STOBBEPOELE Elsloo

TRAMBAAN 8 Oosterwolde

RESTAURANT DE TURFWINNING Appelscha

VILLA NOVA Zorgvlied

DE WAPSER HERBERG Wapse

‘T WITTE HUIS Donkerbroek

THEETUIN VISSERTÚN Makkinga
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overnachten in de regio

APPELSCHA - BED & BREAKFAST
Aekingahof, Aekingaweg 3, 8426 GN Appelscha, 
06-83719130, info@aekingahof.nl, www.aekingahof.nl. 2 kamers, 
4 bedden. 1 kamer heeft de badkamer de tweede kamer heeft de 
badkamer optioneel. Verhuur van 2 persoons vakantie woningen.

B&B Coby van der Veen, Eerste Wijk 9, 8426 BB Appelscha
0516-431755 / 06-33163882, info@cobyvanderveen.nl
www.cobyvanderveen.nl. 3 kamers. 8 bedden. 

B&B Sela Tuinen, De Bult 3, 8426 SK Appelscha, 
0516-514992/ 06-22980132, info@selatuinen.nl, www.selatuinen.
nl. 3 kamers, 6 bedden. ‘s avonds mogelijkheid tot mee eten.

Bij Wieke te Gast, Toogwijk 14, 8426 JG Appelscha, 0516-433400/
06-51706583, info@bijwieketegast.nl, www.bijwieketegast.nl
Corridor met schuifdeur naar tuin en terras. 2 kamers, 4 bedden.

De Compagnonshoeve, Vaart NZ 104, 8426 AW Appelscha,
0516-433314, info@decompagnonshoeve.nl. 1 kamer, 2 bedden.
www.decompagnonshoeve.nl  Zitje en ontbijt op de kamer.

De Lichtfontein, Vaart ZZ 120, 8426 AK, Appelscha, Tel: 0516-
431377. www.lichtfontein.nl. Logeren in een oude school. 

B&B De Trefkerk, Wester Es 50, 8426 BL, Appelscha, Tel: 06-
23829269, www.trefkerk.nl - Slapen in een oude kerk...

B&B Boven de Wol, Vaart NZ 19, 8426 AP, Tel: 06-83434910, 
diana@bovendewol.nl, www.bovendewol.nl

B&B Enjoy, Wester Es 4, 8426 BK, Tel: 06-27332373, 
bnbenjoy@gmail.com, www.bnbenjoy.nl

OUDE WILLEM - BED & BREAKFAST
De Goede Weide Recreatie, Oude Willemsweg 1, 8439 SM
Oude Willem, 0521-388484, info@degoedeweiderecreatie.nl
www.degoedeweiderecreatie.nl. 5 kamers, 14 bedden. 
Wasmachine/droger tegen betaling.

MAKKINGA - BED & BREAKFAST
B&B Visserhûs, Veneburen 12, 8423 VJ Makkinga, 0516-427765,
visserhus@kpnmail.nl, www.visserhus.nl. 1 kamer, 2 bedden. 
Lid van St. Vrienden op de fiets, wasmachine in overleg.

LANGEDIJKE - BED & BREAKFAST
B&B Klokhuis, Steenmaatsdijk 2, 8425 SJ Langedijke,
0516-522273, info@klokhuisbenb.nl, www.klokhuisbenb.nl. 
2 kamers, 4 bedden. Eigen paard kan mee, vergaderaccommodatie 
aanwezig.

OOSTERWOLDE - BED & BREAKFAST
Buitengoed B&B Op de Knolle, De Knolle 4, 
8431 RJ Oosterwolde, 0516-769032, welkom@opdeknolle.nl, 
www.opdeknolle.nl. 2 kamers, 4 bedden. Allebei de suites hebben 
een eigen prive jacuzzi, eigen parkeergelegenheid.

B&B De Wolderwagen, Quadoelenweg 17, 8431 LM Oosterwolde,  
T: 06-20922727. info@dewolderwagen.nl, www. dewolderwagen.nl

BOYL - BED & BREAKFAST
B&B ‘t Kragelhuus, Boijlerweg 16, 8392NH Boijl, Tel: 06-25234399, 
petra.kragten@gmail.com. 2 kamers prive badkamer op de begane 
grond.

DONKERBROEK - BED & BREAKFAST
Logement De Gouden Vlo, Vosseheer 1, 8435 WL, Donkerbroek,
0516-426592, info@goudenvlo.nl, www.goudenvlo.nl. 
2 kamers, 4 bedden. Ligt aan het water, eigen parkeerplaats, 
radio ipv TV, ontbijt op de kamer.

RAVENSWOUD - BED & BREAKFAST 
B&B de Witte Raaf. Compagnonsweg 56 8427 RK Ravenswoud 
Tel: 06-15164154 E-mail: marielslotman@gmail.com  
www.boerderijyoga.nl. Gevestigd in een verbouwde boerderij in 
het mooie Ravenswoud. Prachtig vrij gelegen, op 10 fietsminuten 
van Appelscha.  1 t/m 4 persoonskamers beschikbaar met keuze uit 
eigen D&T of gedeelde sanitaire ruimte in de hal. Met eigen terras. 
Wifi. Huisdieren in overleg. 

ELSLOO - BED & BREAKFAST
B&B De Eikenhorst, Eikenhorst 6, 8424ST Elsloo. 06-30972635, 
marian@benb-eikenhorst.nl. Gezellige B&B in mooie omgeving. 
Ruime kamer met balkon op de eerste verdieping. Eigen badkamer 
met toilet. Tv en Wifi gratis. Tuin en terras. Honden in overleg 
toegestaan.

B&B Janneke, Hoofdweg 20, 8424 PL Elsloo, Tel: 06-46108292. 
info@benbjanneke.nl, www.benbjanneke.nl. Midden in het dorp 
Elsloo, staat de gezellige B&B. De kamers beschikken over een 
zithoekje met televisie, koffie en thee faciliteiten en gratis WiFi. 
Beide kamers hebben een prive badkamer.

HAULE - BED & BREAKFAST
B&B Gortershoek, Zwetteweg 14, 8432 PB Haule, 
06-36404830, info@gortershoek.nl, www.gortershoek.nl. 
3 kamers, 6 bedden. Ontbijtkamer, open haard.

B&B Noflik Haule, Zwetteweg 19, 8432 PN Haule, 06-53721195,
info@noflik-haule.nl, www.noflik-haule.nl, 4 kamers, 8 bedden.
Gezamenlijke living met keukenblok, geen badkamer op de kamer

CAMPERPLAATSEN
Camperplaats Appelscha, Noorder Es 6, 8426 GW, Appelscha,
06-23440078, info@camperplaats-appelscha.nl,
www.camperplaats-appelscha.nl 

De Compagnonshoeve, Vaart NZ 104, 8426 AW Appelscha,
0516-433314, info@decompagnonshoeve.nl,
www.decompagnonshoeve.nl 

Camping Alkenhaer, Alkenhaer 1, 8426 EP Appelscha,
0516-432600, info@campingalkenhaer.nl,
www.campingalkenhaer.nl 

RCN Vakantiepark De Roggeberg, de Roggeberg 1, 8426 GK 
Appelscha, 0516-431441, roggeberg@rcn.nl, 
www.rcn.nl/roggeberg

Camperplaats De Kale Duinen
Kloosterweg 5, 8424 SH Elsloo
Tel 06-516514330. camperplaatskaleduinen@gmail.com

Bed & Breakfast Bed & Breakfast

54



55

Herberg/Restaurant Het Volle Leven, Oude Willem 5, 8426 SM
Appelscha, 0516-430091, info@hetvolleleven.com,
www.hetvolleleven.com

Hotel ‘Aan de Vaart’, Vaart NZ 88-89, 8426 AV, Appelscha,
0516-4311223, info@hotelaandevaart.nl, www.hotelaandevaart.nl

Hotel/Restaurant Appelscha, Boerestreek 2, 8426 BP Appelscha,
0516-431593, info@hotelappelscha.nl, www.hotelappelscha.nl

Hotel/Restaurant De Wapser Herberg, Ten Darperweg 104, 7983 KP
Wapse, 0521-551278, info@wapserherberg.nl,
www.wapserherberg.nl

Hotel/Restaurant Lunia, Molenhoek 2, 8421 PG Oldeberkoop,
0516-452555, info@lunia.nl, www.lunia.nl

Hotel/Restaurant Villa-Nova, Dorpsstraat 38, 8437 PB Zorgvlied,
0521-387212, info@villa-nova.nl, www.villa-nova.nl

Hotel Restaurant Bitter en Zoet
Hospitaallaan 16, 9341 AH Veenhuizen, tel 0592-385002. 
info@bitterenzoet.nl  www.bitterenzoet.nl

Landhotel Diever 
Groningerweg 6, 7981 LA, Diever, 0521-594114 
info@landhoteldiever.nl, www.landhoteldiever.nl

GROEPSACCOMODATIES
De Goede Weide Recreatie, Oude Willemsweg 1, 8439 SM
Oude Willem, 0521-388484, info@degoedeweiderecreatie.nl,
www.degoedeweiderecreatie.nl 

Gortershoek, Zwetteweg 14, 8432 PB Haule, 06-36404830,
info@gortershoek.nl, www.gortershoek.nl 

Groepsaccommodatie Appelscha, Tilgrupsweg 5, 8426 SN Appelscha,
0516-431201, info@nijsingh.info, www.nijsingh.info

Kampeerboerderij Wouda, Wester Es 3, 8426 BJ Appelscha,
0516-432235, kampeerwouda@hotmail.com,
www.kampeerboerderij-wouda.nl 

RCN Vakantiepark De Roggeberg, de Roggeberg 1, 8426 GK
Appelscha, 0516-431441, roggeberg@rcn.nl, www.rcn.nl 

Recreatiecentrum Appelscha, Vaart ZZ 104A, 8426 AJ Appelscha,
0516-433450, info@manege-rca.nl, www.manege-rca.nl

Familiehuis, Groepsaccommodatie & Appartementen De Bosberg, 
De Bosberg 3, 8426 GJ Appelscha, Tel: 0516 431273,  
info@debosberg.nl, www. debosberg.nl

Groepsaccommodatie De Schoapedobbe, 
Kloosterweg 4, 8424 SH Elsloo, Tel: 0513-677658,  
info@dekievit.com

Groepsaccommodatie Hunstershof, 
Van Osstraat 2, Diever, Tel: 0521-590157, info@huntershof.nl of 
www.huntershof.nl

Camping Wilhelminahoeve, Canada 3, 8424 SR Elsloo,
06-53592959, info@wilhelminahoeve.nl, www.wilhelminahoeve.nl
Ook verhuur van appartementen 

Camping Alkenhaer, Alkenhaer 1, 8426 EP Appelscha, 0516-432600, 
info@campingalkenhaer.nl, www.campingalkenhaer.nl 

RCN Vakantiepark De Roggeberg, de Roggeberg 1, 8426 GK
Appelscha, 0516-431441, roggeberg@rcn.nl, www.rcn.nl/roggeberg

Minicamping / Recreatiebedrijf D’Elf Ieken, Bûtenweg 6, 8424 PR 
Elsloo, 0561-421522, info@elf-ieken.nl, www.elf-ieken.nl 

Minicamping ‘t Huubje, Willemstad 5, 8426 HA Appelscha,
0516-431993, H.Drenth9@gmail.com, www.t-huubje.nl 

De Goede Weide Recreatie, Oude Willemsweg 1, 8439 SM
Oude Willem, 0521-388484, info@degoedeweiderecreatie.nl,
www.degoedeweiderecreatie.nl 

Kampeerterrein Kuinderloo, Middelburen 9, 8423 VE Makkinga,
06-53477648, kuinderloo@gmail.com 
Naturistenvereniging LOTUS  -  www.lotus.frl 

Minicamping, Natuurcamping de Witte Raaf Compagnonsweg 56 
8427 RK Ravenswoud, Tel: 06 – 151614154 
marielslotman@gmail.com, www.boerderijyoga.nl.

Landgoed Alberthoeve, Wateren 24, 8438 SB Wateren.  
Tel: 0521-387295, info@alberthoeve.nl, www.alberthoeve.nl

Camping De Blauwe Lantaarn, Wateren 5, 8438 SB Wateren, Tel. 
0521 387258, info@deblauwelantaarn.nl, www.deblauwelantaarn.nl

Camping Hoeve aan den Weg, Bosweg 12, 8439 SN Oude Willem, Tel. 
0521 - 387269, info@hoeveaandenweg.nl, www.hoeveaandenweg.nl

Camping Torentjeshoek, Leeuweriksveldweg 1, 7991 SE Dwingeloo, 
Tel: 0521-591706, info@torentjeshoek.nl, www.torentjeshoek.nl

Minicamping De Cuynder, ’t Hoogezand 3, 8435 VR Donkerbroek, 
Tel: 0516-851061, info@decuynder.nl, www. decuynder.nl

Camping Zonnekamp, de Ruyter de Wildtlaan 7, 8437 PC, Zorgvlied, 
Tel: 0521-387257, www.campingzonnekamp.nl

Boscamping Appelscha, Oude Willem 3, 8426 SM, Appelscha. 
Tel: 0516-431391, info@boscampingappelscha.nl, 
www.boscampingappelscha.nl

Park Drentheland, De Gavere 1, 8437 PE, Zorgvlied. 
Tel: 0521-388136, info@parkdrentheland.nl, 
www.parkdrentheland.nl

Vakantiepark ‘Het Drentse Wold’, Bosweg 10A, 9423 TA, 
Hoogersmilde, Tel: 0592-459946. www.hetdrentsewold.nl

Relaxt op vakantie, Bosweg 23, 9423TA Hoogersmilde 
M: 0625426108, www.relaxtopvakantie.nl. Pipowagens

Landgoed Alberthoeve, Wateren 24, 8438 SB Wateren. 
Tel: 0521-387295, info@alberthoeve.nl, www.alberthoeve.nl
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WINKELS EN BEDRIJVEN
BIOSCOPEN
Oosterwolde. Filmwerf. Hotel de Zon.
Filmzaal www.kunstwerf.com

SAUNA/WELLNESS
Sauna het Friese Woud, Boijlerweg 48, 
Boijl, Tel. 0561-420874.  
www.saunahetfriesewoud.nl 

BoerderijYoga voor “down to earth” 
yoga. Mariel Slotman, Compagnons-
weg 56, Ravenswoud,  
Tel: 06-15164154, www.boerderijyoga.nl, 
Email: marielslotman@gmail.com 

Lichtfontein Levenskunst Yoga door 
Anita Geugien, Vaart Zuidzijde 120, 
Appelscha. Tel. 0516-431377
www.lichtfontein.nl,
info@lichtfontein.nl 

Pedicure en Wellness Langedijke,  
De Weidedijk 11A, Langedijke,  
Tel. 0516-520704.  
www.wellnesslangedijke.nl 

Massagepraktijk ‘De Hand v.d. Smid’, 
Nijesteegde 57, Appelscha, Tel. 0516-
430116. www.dehandvandesmid.nl

SPORT/FITNESS/OUTDOOR
Racket en Health Centre, Nijesteegde 
49A, Appelscha, Tel. 0516-432226.  
www.racketenhealthcentre.nl

MARKTEN
Stichting Kameleon, Markten. Wester Es 
42, Tel. 0516 431696

Organisatiebureau Vitalis, Markten. Tel: 
0591-611411. www.vitalismarkten.nl

Vlooienmarkten Bakkeveen, 
Vlooienmarkten Bakkeveen. 15,  
Tel: 06-51175883

WINKELS / BEDRIJVEN
Winanda’s Jaargetijden, Vaart ZZ 73, 
Appelscha, Tel. 0516-430196.  
www.winandasjaargetijden.nl 

Keurslager Jan Nicolai, Vaart ZZ 66, 
Appelscha, Tel. 0516-431314. 
www.jannicolai.keurslager.nl 

Echte Bakker De Vent, Vaart ZZ 66, 
Appelscha, Tel. 0516-431478.

Echte Bakker Nijstad, Stationsstraat 28, 
Oosterwolde, Tel: 0516-512401, 
info@nijstadijs.nl

Vos & Zo Ambachtelijk ijs en chocola, 
Nanningaweg 1, Oosterwolde, Tel: 0516 
- 426752, www.vosenzo.nl

Yafa Mode, Vaart ZZ 48, Appelscha,  
Tel. 0516-433669 

Karsten Boot & Caravan, Vaart NZ 111, 
Appelscha, Tel. 0516-432923.    
www.karstenbootencaravan.nl 

De Snuusterij, Vaart ZZ 51  
Appelscha, Tel. 0516-426948.  
www.desnuusterij.nl 

Optiek Michiel, O.a. Brillen. Vaart ZZ 36,  
Appelscha, Tel. 0516-427319.  
www.optiekmichiel.nl 

Mulder Dier en Tuin, Vaart NZ 13,  
Appelscha, Tel. 0516-430602.  
www.mulder-dier-tuin.nl 

Het Kramenhuis, Brinkstraat 1.  
Oosterwolde, Tel. 06-10493773.  
www.hetkramenhuis.nl 

Tuincentrum Wiebe Wesstra, Slinke 6A, 
Haulerwijk, Tel. 0516-421448.   
www.wiebe-wesstra-voor-uw-tuin.nl 

Decohome Dijkstra, Dertien Aprilstraat 
42, Oosterwolde, Tel. 0516-514625. 
www.decohomedijkstra.nl 

Wieberdink IJzerhandel, Molenweg 7,  
Oosterwolde, Tel. 0516- 512394.  
www.wieberdink.enorm.nl 

Autobedrijf van der Veen, ’t Oost 46, 
Oosterwolde, Tel. 0516-520724.  
www.vdveenautogroep.nl 

Bouwbedrijf Stoffers, Industrieweg 6, 
Appelscha, Tel. 0516-431254. 
www.stoffers.nl 

Bouwbedrijf Doornenbal, Postbus 94, 
Appelscha, Tel. 0516-432009.  
www.bouwbedrijf-doornenbal.nl 

Holland Vlaggen, Ploeggang 12,  
Oosterwolde, Tel. 0513-626826. 
www.hollandvlaggen.nl 

Gewoon van Gurp, exterieurbouw, staal,  
Tel. 06-52695172.  
www.gewoonvangurp.nl 

Installatiebedrijf De Haan BV, Horn-
leger 26B, Oosterwolde, Tel 0516-
431727. www.dehaanoosterwolde.nl 

A tot Z Service Appelscha e.o.  
Maadsingel 38, Appelscha 
Tel 06-10610379 www.atotzklus.nl  

De Buorkerij ZO Friesland 
Wolvegaasterweg 49, Oldeberkoop,  
T: 0516-451366, www.debuorkerij.nl 

Zorgboerderij De Stobbepoele 
Hearweg 3, Elsloo. T: 0516-441690 
www.destobbepoele.nl 

Kaaslust - Kaasmakerij 
Hoofdweg 138, Veenhuizen.  
Tel: 06-37408624. www.kaaslust.nl 

Proeflokaal Maallust - Bierbrouwer 
Hoofdweg 140, Veenhuizen. 
Tel: 0592-388971. www.maallust.nl 

ACC Oosterwolde (Camper/Caravan) 
Ploeggang 2, Oosterwolde, tel: 0516-
521217. www.accoosterwolde.nl 

Vishandel Braams. 
06-43444955. Bij het Verscentrum 
Elke woensdag in Appelscha 

Taxibedrijf Kort, Venekoterweg 42, 
Oosterwolde, Tel. 0516-422222 
(dag en nacht bereikbaar)  
www.personenvervoerkort.nl 

Hubo Bouwmarkt, Hoofdweg Boven 30,  
Haulerwijk, Tel. 0516-421877.

Bibliotheek Oosterwolde, Quadoelen-
weg 29b, Oosterwolde. 0516-512075

Gemeente Ooststellingwerf, ‘t Oost 11, 
Oosterwolde, tel: 0516-562222

Pottebakkerij De brinksteen, Enting-
heweg 1, Dwingeloo, 0521-593177, 
www.brinksteen.nl

Naturistenvereniging ‘Lotus’, Makkinga, 
Tel: 06-53808296, www.lotus.frl

Glasatelier Benedictus, De Maden 8, 
Tel: 06-42746787, 
www.glasatelierbenedictus.nl

Coulant Touring, Oldeberkoop, Tel: 0516-
452077, info@coulanttouring.nl

Kwekerij Zeldenrust,  Wapserauwen 6, 
Wapse, Tel: 0521-551768, 
www.blauwebessenkwekerij.nl 

Theatercafé La Brocope, Oosterwold-
seweg 5, Oldeberkoop, Tel: 06-46216952 

Museumplein Grootegast, Legiolaan 1, 
Tel: 0594-745605, 3 musea op 1 plein.
www.museumpleingrootegast.nl 

Hunnebedmuseum Borger, 
Hunnebedstraat 27, Tel: 0599-236374, 
www.hunnebedcentrum.nl 

Dierenartspraktijk Appelscha, Vaart ZZ 
48, Appelscha, Tel: 0521-591210

Makelaar De Smelthe,  Oosterwolde, 
Tel 0516 520222,  www.desmelthe.nl
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HULPDIENSTEN
• Alarmnummer 112 (spoedeisend)
• Politie 0900 8844 ( niet spoedeisend)
• Brandweer 088 2298701 ( niet spoedeisend)
• Doktersdiensten Centrale Huisartsendienst 

Assen: 0900 1120112
• Dokterswacht Friesland Huisartsenpost 

Drachten: 0900 1127112

APOTHEKEN
• Alphega Apotheek de Drie Stellingen, Vaart 

Zz 60, 8426 AG Appelscha T. 0516 432722. 
Voor spoedeisende recepten: Wilhelmina 
Apotheek, Europaweg Zuid 1, Assen  
T. 0592 302324

• Alphega Apotheek de Drie Stellingen Brink 
1-101, 8431 LD Oosterwolde. Voor spoed-
eisende recepten: Poliklinische apotheek  
Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1 
Drachten. T. 0512 588870

 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 
•
•
•
•

•

•

•

ZIEKENHUIZEN
• Wilhelmina Ziekenhuis Assen Europaweg-

Zuid 1, 9401 RK Assen. T. 0592 325555
• Ziekenhuis Nij Smellinghe  

Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten.  
T. 0512 588888

• Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44, 
8441 PW Heerenveen. T. 0513 685685

HUISARTSEN
• Huisartsenpraktijk Appelscha, Alle Wytzes-

weg 23, 8426 CS Appelscha, T. 0516 431355
• Huisartsenpraktijk De Brinkhorst, Brinkstraat 

10, 8431 LC Oosterwolde, T. 0516 464048
• Huisartsenpraktijk De Kern, Hoofdweg-

Boven 5, 8433 LA Haulerwijk, T. 0516 421428
• Huisartsenpraktijk Donkerbroek, Herenweg 

43, 8435 WP Donkerbroek, T. 0516 491250
• Huisartsenpraktijk Oldeberkoop, Schuinpad 

16, 8421 PX Oldeberkoop, T. 0516 451250
• Huisartspraktijk De Boekhorst, Snellingerdijk 

78, 8431 ER Oosterwolde, T. 0516 513306
• Huisartspraktijk Gezondheidscentrum, Brink 

1-112, 8431 LD Oosterwolde,  
T. 0516 512450

TANDARTSEN
• Tandartsenpraktijk Appelscha, Van Emstplein 

4, 8426 BX Applescha, T. 0516 431405
• Wesselink Dental, ‘t Oost 8, Oosterwolde,  

T. 0516-785082
• Tandartspraktijk Folkertsma, Meester Jonge-

bloedstraat 1, 8433 NA Haulerwijk, T. 0516 
422479

• Tandartspraktijk MZGN Oosterwolde,  
Veengang 1, 8431 NJ Oosterwolde,  
T. 0516 512638

• Adding Praktijk voor tandheelkunde,  
Snellingerdijk 39a, 8431 EJ Oosterwolde,  
T. 0516 513739

DIERENARTSEN/DIERENKLINIEKEN
• Dierenartspraktijk Appelscha, Vaart ZZ 48b, 

8426 AE Appelscha. T. 0521-591210
• Dierenartsencentrum Oosterwolde, Vene-

koterweg 40, 8431 HH Oosterwolde,  
T. 0516 512742

Foto: Klaas de Groot
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Midden in de prachtige natuur van het schitterende Nationaal Park Drents Friese Wold

Elf verschillende hondvriendelijke vakantiewoningen (géén park!) voor 2-6 personen

Behendigheidsbaan, hondenzwemvijver en hondenwasplaats beschikbaar

Ook grotere roedels tot wel acht honden zijn van harte welkom

Luxe ingericht, omheinde tuin, altijd naast losloopgebied, gratis WiFi en geen aanbetaling

·
·
·
·
·
Voor meer informatie kijkt u op:
www.easterwood.nl of bel 0516-480672 bgg 06-54600166

Leuke vakanties vier je samen met je honden!

Huur een huisje met alle gemakken en toch midden in de 
natuur op één van de parken in het Drents-Friese Wold

Heb respect voor de natuur, 

  houd je aan de regels...



Vakantiehuisje huren? 
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Schapendrift 22



Easterwood hondvriendelijke vakantiewoningen,
Laagduurswoude 17, 8423 NV Makkinga, 0516-480672,
info@easterwood.nl, www.easterwood.nl
• Divers woningaanbod, huisdiervriendelijk. Aanwezig: wifi, hout-

kachel, magnetron, vaatwasser, wasmachine, TV, terras en tuin.

Aekingahof, verhuur van vakantiewoningen, Aekingaweg 3
8426 GN Appelscha, Tel: 0516 - 433 788, info@aekingahof.nl,  
www.aekingahof.nl

Schapendrift 3, Dhr. Poppe, 8426 GE Appelscha, 06-11393090,
info@vakantiehuisjeappelscha.nl, www.vakantiehuisjeappelscha.nl
• 4-pers. Aanwezig: wifi, kindermeubilair, magnetron, vaatwasser, 

wasmachine, TV, terras en tuin.

Schapendrift 12, Dhr. Castelein, 8426 GP Appelscha, 0516-431760,
info@tip-appelscha nl, www.tip-appelscha.nl 
• 4-pers. Aanwezig: wifi, kindermeubilair, magnetron, vaatwasser, 

wasmachine, TV, terras en tuin.

Schapendrift 17, Ennik, 8426 GE Appelscha, 0516-431760,
info@tip-appelscha nl, www.tip-appelscha.nl
• 2-pers. Huisdiervriendelijk. Aanwezig: wifi, wasmachine, TV, 

terras en tuin.

Schapendrift 21, Boshuis Nij Hildenberg, Dhr. V.d. Duin, 8426 GG
Appelscha, 06-25083319, info@boshuisnijhildenberg.nl,
www.boshuisnijhildenberg.nl 
• 6-pers. Aanwezig: wifi, houtkachel, magnetron, wasmachine, TV, 

terras en tuin.

Schapendrift 22, Boshuis Bos en Wei, Fam. Weijer, 8426 GG 
Appelscha, 058-2575527, huisjeappelscha@live.nl 
• 6-pers. Aanwezig: wifi, houtkachel, kindermeubilair, magnetron, 
vaatwasser, wasmachine, TV, terras en tuin.

Valouwe 1, G.v.d. Lei, 8426 EW Appelscha, 0512-371419,
gooitzervanderlee@hetnet.nl, www.huisjeappelscha.nl
• 6-pers. Aanwezig: wifi, houtkachel, kindermeubilair, magnetron, 

vaatwasser, wasmachine, TV, terras en tuin.

Valouwe 3, F. Roorda, 8426 EW Appelscha, 0512-512414,
info@valouwe3.nl, www.valouwes.nl
• 5-pers. Aanwezig: wifi, houtkachel, kindermeubilair, magnetron, 

wasmachine, TV, terras en tuin.

Valouwe 6, K. Bouma, 8426 EW Appelscha, 0518-431266,
klaas.bouma0@kpnmail.nl, www.tip-appelscha.nl
• 5-pers. Aanwezig: wifi, magnetron, wasmachine, TV, terras en tuin.

Valouwe 10, Efkes Pypskoft, A.Lemstra, 8426 EZ Appelscha,
0343-515023, alemstra@solconmail.nl, www.tip-appelscha.nl
• Royale 6-pers.recreatiewoning met grote woonkamer en keuken, 
drie slaapkamers, een ruime badkamer en een beschut terras op 
het zuiden. Goed geïsoleerd, cv-installatie en daardoor geschikt 
voor alle seizoenen. Wasmachine, magnetron en oven. TV en gratis 
wifi. Een schuurtje voor de fietsen. 

Valouwe 18, R. Brouwer, 8426 EZ, Appelscha, 0594-540871,
renze01@home.nl, www.zomerhuisjeappelscha.nl 
• 5-pers. Aanwezig: magnetron, TV, terras en tuin.

Valouwe 41, Wiersma, 8426 EX Appelscha, 0512-545563
sieds.ciska@upcmail.nl, www.tip-appelscha.nl
• 4-pers. Aanwezig: wifi, kindermeubilair, magnetron, wasmachine, 

TV, terras en tuin.

Valouwe 45, Dhr. Steenhuizen, 8426 EX Appelscha, 058-2890490,
steelee@hetnet.nl, www.tip-appelscha.nl 
• 4-pers. Aanwezig: wifi, houtkachel, kindermeubilair, magnetron, 

wasmachine, TV, terras en tuin.

Valouwe 62, H.G. Scholten, 8426 GA Appelscha, 0594-503192,
fam.hg.scholte@planet.nl, www.tip-appelscha.nl
• 6-pers. Aanwezig: wifi, kindermeubilair, magnetron, vaatwasser, 

wasmachine, TV, terras en tuin.

Valouwe 80, ‘De Houtdo, H.Veenstra 8426 GA Appelscha,  
0513-460684, harrieheu@hotmail.com, www.tip-appelscha.nl
• 4-pers. Aanwezig: wifi, magnetron, wasmachine, TV, terras en tuin

Lichtfontein

Voor een ontspannen verblijf in een unieke locatie kunt u terecht 
bij Lichtfontein aan de Vaart ZZ 120 in Appelscha. “Bij Lichtfontein” 
is gevestigd in een oude school en is een B&B, maar verhuurt ook 
een zeer comfortabel en volledig uitgerust appartement. 
Kom als gast op adem bij de fontein op het plein of op uw privé 
terras in de grote tuin met bloemen. Maak gebruik van de service 
om groenten, kruiden of het fruit uit de boomgaard te kopen, loop 
het unieke labyrint, maak plezier op de trampoline of lig in de zon 
bij de vijver. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van 
de voorzieningen die Lichtfontein, Centrum voor Levenskunst aan-
biedt zoals: yoga, meditatielessen en nog vele andere diensten. 

TIP: Breng ook een bezoekje aan de Inspiratiewinkel met o.a. kle-
ding, sieraden en edelstenen. De winkel is geopend op afspraak.  
Ga voor meer informatie en boekingen: 0516-431377 of ga naar 
www.lichtfontein.nl

Overige huisjes, bungalows en 

  andere vakantielocaties vind 

  je elders in dit magazine...
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