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Drenthe 

Dé 5 sterren 
fietsregio van 

Nederland. 
Meer inspiratie 
voor je bezoek 

aan Drenthe op 
drenthe.nl 



Drenthe,
Oerprovincie van Nederland! 

Hoe‘oer’wil je het hebben. Wakker worden van de stilte. 

Ontbijten met uitzicht op een paars heidelandschap met dauw. Of 

juist midden in het bos. Je wandelschoenen aantrekken en op goed 

geluk het landschap ontdekken. Of ga je liever fietsen? Drenthe biedt 

jou een natuurlijke en avontuurlijke omgeving. Een plek waar jij je 

thuis voelt en jezelf kan zijn. Laat je meeslepen door onverwachts 

indrukwekkende verhalen over de geschiedenis van het gebied. Er is 

zoveel te ontdekken. Maar: geen haast! 

Meer ‘oer’ dan Drenthe  
bestaat niet

De redenen om naar Drenthe te komen zijn eindeloos. Prachtige 

natuurgebieden en authentieke brinkdorpen en gezellige stadjes 

wisselen elkaar af. Drenthe is gelegen in het noordoosten van 

Nederland en bestaat uit verschillende regio’s met elk hun eigen 

karakter en bezienswaardigheden. Ontdek de mooiste gebieden en 

plekjes.

Drenthe lijkt wel voor de fiets gemaakt!
De beste manier om Drenthe te verkennen is op de fiets. Het 

landschap nodigt uit om eropuit te trekken. Indrukwekkende 

fietstochten door beekdalen, bos en heidegebieden. Met ruim 

tweeduizend kilometer aan fietspaden liggen er veel routes voor je 

klaar. Er zijn talloze themaroutes. Fietsen met vijfsterren, dat doe je 

in Drenthe! 

Zoveel te doen, dat lukt nooit in één dag. 
Blijf dus gerust slapen. 

Meer inspiratie voor je bezoek aan Drenthe op 
drenthe.nl 

Oernatuur
• 3 Nationale Parken; Nationaal Park Dwingelderveld, Drents-Friese 

Wold en Nationaal Park Drentsche Aa.

• En prachtige natuurgebieden.

Werelds erfgoed
• Wereldse verhalen, zoals de Koloniën van Weldadigheid en 

Unesco Geopark de Hondsrug.

• 5000 jaar oude hunebedden.

• Verborgen schatten, zoals het Drents museum en 

herinneringscentrum Kawmp Westerbork.

Leukste uitjes
• Avontuurlijke uitjes voor het hele gezin, zoals WILDLANDS 

Adventure Zoo in Emmen en Plopsa Indoor Coevorden.

Stoere evenementen
• De Motul TT, een jaarlijkse motorrace op het circuit van Drenthe 

bij Assen, of juist de Lentefairs en festivals midden in de natuur.



Ontdek 
de mooiste fietsroutes van Drenthe!

Drenthe lijkt wel voor de fiets gemaakt. Al fietsend peddel je door ongerepte Drentse natuurgebieden, langs mystieke 

hunebedden en authentieke brinkdorpen met levendige terrasjes. Drenthe is dé 5 sterrenfietsregio van Nederland.

Grote kans dat je route een andere wending krijgt, want onderweg kom je van alles tegen. 

Weldadig rondje | 36 km
Startpunt: Frederiksoord 

Fietsknooppunten: 71 - 15 - 13 - 42 - 92 - 90 - 91 - 47 - 37 - 38

Fiets door de natuur en ontdek de wereld van de paupers. Ervaar de 

Vrije Koloniën van Weldadigheid, Frederiksoord, Wilhelminaoord en 

Willemsoord. Daar waar Generaal Johannes van den Bosch 200 jaar 

geleden de Maatschappij van Weldadigheid oprichtte. Tot op de dag 

van vandaag zijn de sporen van zijn gedachtegoed hier nog terug 

te vinden. Een prachtige fietstocht in een UNESCO-genomineerd 

gebied. Omringd door drie schitterende Nationale Parken. 

Bezoektip
Museum Koloniehof

Spannend fietsen rondom brinkdorp Norg |  
35,1 km
Startpunt: Norg

Fietsknooppunten: 80 - 84 - 43 - 21 - 19 - 61 - 63 - 78 - 88 - 93 - 94

Deze afwisselende fietstocht is bij uitstek geschikt om te fietsen met 

het gehele gezin. Je fietst dwars door het laagste hoogveengebied 

van Nederland en komt langs het spannende Gevangenismuseum 

in Veenhuizen. Na de start in Norg, een typisch Drents brinkdorp, 

zet je koers richting Westervelde en kom je langs een hunebed. 

Je fietst hier door het Norgerholt en het Fochteloërveen. Na deze 

prachtige natuurgebieden kom je uit in Veenhuizen, een voormalig 

gevangenisdorp met een bijzondere geschiedenis.

Bezoektip
Gevangenismuseum in Veenhuizen 

Hunebedroute | 23,9 km
Startpunt: Borger

Fietsknooppunten: 20 - 22 - 40 - 43 - 44 - 44 - 23 - 20

Deze groene fietsroute voert je door lommerrijke bossen en langs 

imposante hunebedden: de historische parels in het Drentse 

landschap. Je fietst door het groen van Boswachterij Exloo, waar 

in het glooiende landschap naald- en loofbossen, open heide en 

stuifzanden elkaar afwisselen. Het bos is bezaaid met sporen uit een 

ver verleden. In Borger staat het Hunebedcentrum Borger waar je 

alles komt te weten over de ijstijden, de prehistorie en imposante en 

mysterieuze hunebedden, gemaakt van gigantisch grote keien.

Bezoektip
Hunebedcentrum 

Puur Drenthe-route | 67 km
Startpunt: Assen

Fietsknooppunten: 8 - 37- 22 - 33 - 31 - 3 - 5 - 52 - 55 - 81 - 1 

Deze afwisselende route leidt je door bossen, brinkdorpen en 

het bijzondere beekdallandschap. Ook het cultureel erfgoed 

is nadrukkelijk aanwezig. Je fietst namelijk door dorpen met 

middeleeuwse brinken en ziet in de verte een mysterieus hunebed 

opdoemen. Ook kom je langs het voormalig Kamp Westerbork, 

waar de tijd lijkt stil te staan, en kijk je de ruimte in bij de 

radiosterrenwacht. 

Bezoektip
Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Meer inspiratie en fietsroutes op 

drenthe.nl/fietsen

Dwingelderveld | 45 km
Startpunt: Dwingeloo 

Fietsknooppunten: 93 - 86 - 83 - 43 - 32 - 58 - 9 - 34 - 61 - 91 - 85 -  

53 - 54 - 57 - 56 - 84 - 78 

In Dwingeloo start deze prachtige tocht door het Nationaal Park 

Dwingelderveld. De kern van het 3692 hectare grote Nationaal 

Park Dwingelderveld is natte heidegebied tussen Dwingeloo en 

Ruinen; het grootste van Europa. Het gebied wordt omsloten door 

bossen, beekdalen en esgronden. Ook kom je door het dorp Pesse en 

brinkdorp Ruinen.

Bezoektip
Bezoekerscentrum Dwingelderveld 

Ellerstveld | 51 km
Startpunt: Sleenerzand

Fietsknooppunten: 16 - 32 - 27 - 28 - 8 - 7 - 33 - 75 - 77 - 59 - 36 - 38 - 

39 - 37 - 41

Ellertsveld is een afwisselende route tussen de prachtige natuur, 

brinkdorpen en leuke plekken onderweg om voor af te stappen. 

Vanuit boswachterij Sleenerzand fiets je naar het idyllische dorp 

Sleen en ga je door het Valtherbos. Je fietst door naar Schoonoord 

waar het openluchtmuseum van Ellert en Brammert is gevestigd. 

Even winkelen doe je in Emmen of ga op expeditie in WILDLANDS 

Adventure Zoo in Emmen. 

Bezoektip
WILDLANDS Adventure Zoo in Emmen en  

Ellert en Brammert



Dompel je onder in de 

oernatuur

Tips 
• Schaapskooien, brink- en esdorpen bij 

Nationaal Park Dwingelderveld

• Bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen

• Buitencentrum Boomkroonpad 

• Speelplezier in de speelbossen of duik in de 

natuurlijke zandplassen

Meer inspiratie voor je bezoek aan Drenthe op 

drenthe.nl/natuur 

Met drie Nationale Parken, nog meer prachtige natuurgebieden én 

een enorme hoeveelheid aan rust kun je in Drenthe goed bijtanken. 

De drie Nationale Parken, hebben elk een heel eigen karakter. 

Fiets door het uitgestrekte heidegebied van het Dwingelderveld. 

Duik de bossen in van het Drents-Friese Wold en laat je meevoeren 

langs de 28 kilometer lange beek in het Nationaal beek- en 

esdorpenlandschap de Drentsche Aa. Mooi in elk jaargetijde! 

Ook wandelliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. Door de 

vele wandelpaden kun je alle kanten op. En de weg wijst zich hier 

vanzelf! We zetten onze tips die een bezoek waard zijn voor je  

op een rij.

Nationaal Park Dwingelderveld
Het grootste aaneengesloten natte heidegebied van Nederland: 

Nationaal Park Dwingelderveld. Een plek vol verborgen schoonheid. 

Van half augustus tot half september kleurt de hele wereld hier 

paars.

Drents-Friese Wold
Wil je de bossen in? Het Drents-Friese Wold is, na de Hoge Veluwe, 

het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. Maak een 

pittige veldrit op je mountainbike.

Nationaal Park Drentsche Aa
Een prachtige beek van ruim 28 kilometer, die door het landschap 

slingert. Ze brengt je naar de mooiste plekjes van dit park.  

Het bijzondere aan dit Nationale Park is dat het 21 dorpen en 

gehuchten telt.

Ontdek de prachtige natuurgebieden in Drenthe. UNESCO 

Geopark de Hondsrug, het Balloërveld, Fochteloërveen, het 

Doldersummerveld, het Mantingerveld, Bargerveen en het 

Sleenerzand. 

Cultuur 
ligt hier aan je voeten

Ontdek de wereldse verhalen
Drenthe heeft een rijke geschiedenis met bijzondere en 

indrukwekkende verhalen. En dan hebben we het niet alleen over de 

hunebedden; mysterieuze grafkamers gemaakt van keien die hier 

duizenden jaren geleden terecht zijn gekomen. De grootste vind je 

bij het hunebedcentrum in Borger. In Drenthe liggen de verhalen 

letterlijk onder je voeten en het zijn er veel! De oerprovincie van 

Nederland komt pas echt tot leven als je de verhalen kent! 

In museumdorp Orvelte bevind je je in een 

19e-eeuws esdorp, dat bestaat uit een verzameling 

Saksische boerderijen en rustieke gebouwen.

Genoeg te doen!
In Drenthe zijn er het hele jaar door leuke activiteiten voor jong en 

oud. Bezoek één van de vele festivals midden in de natuur, neem 

deel aan het grootste fietsevenement de Drentse Fiets4Daagse of 

ervaar de bulderende motoren op het TT-circuit. Voor kinderen is 

de Drentse natuur al een grote speeltuin, daarnaast zijn er nog vele 

leuke attracties. Ga vooral op wereldreis in WILDLANDS Adventure 

Zoo Emmen. Zoveel te doen, dat lukt nooit in één dag. Blijf dus 

gerust een nachtje langer. Bekijk de mooiste arrangementen op de 

achterzijde.

Meer inspiratie voor je bezoek aan Drenthe op 

drenthe.nl

Kunstliefhebbers kunnen ook hun hart ophalen in 

Drenthe. Diverse musea, waaronder het bekende 

Drents Museum, bieden indrukwekkende vaste 

collecties maar ook wisselende tentoonstellingen.

Vind u Wortel en Merksplas ook zo bijzonder? Het verhaal 

van De Koloniën van Weldadigheid is begonnen in Drenthe. 

Er zijn zeven koloniën die gevormd vanuit een ideaal beeld 

om armoede te bestrijden in het begin van de 19de eeuw. Aan 

de koloniën lag het idee ten grondslag dat armen uit de stad 

een nieuw leven konden opbouwen op het platteland. Door als 

landbouwer hard te werken zouden deze mensen op termijn 

in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het zijn 

Veenhuizen, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, 

Ommerschans, Wortel en Merksplas. 

Indrukwekkend is het Kamp Westerbork 

waar het verhaal over de overlevenden en 

slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 

wordt verteld. Bij Herinneringscentrum Kamp 

Westerbork vind je barakken, de commandant 

woning en de twee historische wagons.



De mooiste arrangementen in Drenthe!

Inclusief
• 4x overnachten in een comfortabele 

hotelkamer

• 4x ontbijtbuffet

• 3x lunchbuffet

• 4x diner in buffetvorm

• Diverse snacks en lekkernijen

• Onbeperkt drankjes uit het huisassortiment 

en avondentertainment

• Vrij toegang tot het subtropisch zwem- en 

saunaparadijs, bowlingbanen en de fitness

• Vrij gebruik diverse spelfaciliteiten

• Gratis Wifi

• Gratis parkeren

All-in prijs: v.a. € 269,- p.p.

Kinderen 4 t/m 12 jaar: 50% korting

Kinderen t/m 3 jaar: gratis

Kijk online voor meer info en de voorwaarden.

Inclusief
• Glas seizoenbier + hapje

• 3x overnachting in luxe hotelkamer + balkon

• 3x ontbijtbuffet

• 3x culinair viergangendiner

• 1 uur bowlen

• Entree: De Koloniehof, Maatschappij van 

Weldadigheid/Wortel & Merksplas

Extra
• Eenpersoons toeslag: € 10.00 p.n.

• Verlengingsnacht: € 65.00 p.p.

• Huur e-bike: € 22.50 p.d.

Inclusief
• 5 x overnachting op basis  

van halfpension 

• Inclusief 5 diners in vijf top hotels in Drenthe 

• Wij zorgen voor het vervoer van uw 

bagage, zodat u volop kunt genieten van de 

fietstochten door het prachtige landschap

Prijs: normaal € 515 voor lezers van  
de Gazet van Antwerpen € 449 p.p. 

Speciaal voor lezers van de Gazet van Antwerpen hebben we een aantal arrangementen samengesteld.  
Zoveel te doen in Drenthe, dat lukt nooit in één dag. Ontdek de mooiste arrangementen.  

Meer inspiratie vind je op drenthe.nl.

€ 215  
p.p.

Speciaal 
voor de 
lezers 
€ 449  

p.p. Verantwoordelijke uitgever: NBTC Holland Marketing, Bram Straatman.

NBTC Holland marketing is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten of onjuistheden.

All-inclusive op vakantie! 
Zomer Midweek all-inclusive
5 dagen / 4 nachten

Even helemaal weg met een vakantie bij viersterrenhotel De Bonte Wever in Assen! Geniet altijd 

van heerlijk weer, met een tropisch klimaat in het zwemparadijs. Ook bij slecht weer is het genieten 

want bij ons vindt u alles onder één dak! Dagelijks zijn er talloze leuke, sportieve activiteiten en is er 

entertainment voor alle leeftijden. Wat De Bonte Wever extra bijzonder maakt is de handige all-in 

formule. Tijdens uw verblijf kunt u volop gebruikmaken van de vele faciliteiten voor één vaste prijs.

Gazet Special  
‘De Koloniën’
4 dagen 

Beleef het unieke historische verhaal van de Vlaamse- en Nederlandse Maatschappij van 

Weldadigheid en geniet van prachtige fiets- of wandelroutes in een uniek cultureel gebied. Voel 

je thuis in het geheel vernieuwde oogstrelende interieur van 3 sterren superior Hotel Brinkzicht. 

Geniet van een luxe kamer met balkon en smaakvolle gerechten.

Voor meer informatie:  

www.brinkzicht.com/gazet

Voor meer informatie:   
www.debontewever.nl/gazet

Speciaal voor lezers van de Gazet van Antwerpen hebben we een unieke 6-daagse fietsvakantie 

samengesteld. Drenthe biedt u een natuurlijke en avontuurlijke omgeving. Ontdek het oerlandschap 

van Drenthe. Indrukwekkende fietstochten door de 3 Nationale Parken en het Geopark De Hondsrug. 

Maar Drenthe heeft nog veel meer unieke plekjes. Ervaar de geschiedenis van de Koloniën en die  

van de Dolmen. 

Voor meer informatie:  

www.funinnederland.nl/gazet

6-daagse 
fietsvakantie door 
Drenthe

All-in vanaf  
€ 269  

p.p.


