
Activiteiten
agenda

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

 Verrekijker aanbevolen

 Activiteiten geschikt voor kinderen

 Laarzen gewenst

 Stichting Oude Drentse kerken

 Spiegeltje en loep aanbevolen

 Werkgroep Boerenerven Drenthe

 Eigen fiets meenemen

 Samenwerking met andere organisaties

 Aanmelden verplicht

 Betaalde activiteit

Welkom bij
Het Drentse Landschap

Meer informatie
Kijk voor het volledige overzicht van 
de activiteiten en actuele informatie op
www.drentslandschap.nl/activiteiten. 
Activiteiten en arrangementen gaan onder 
alle weersomstandigheden door. Ze worden 
alleen afgelast als het KNMI een weeralarm 
voor Drenthe heeft afgegeven. 

Locatie-aanduiding 
De locaties van de activiteiten van Het Drentse 
Landschap vindt u op de topografische kaart. 
Deze worden aangeduid met het symbool .  
In alle andere gevallen wordt de locatie bij de 
activiteit vermeld.

Aanmelden
LET OP: bij sommige excursies en activiteiten 
is aanmelden verplicht. Deze zijn te herkennen 
aan dit symbool . Aanmelden kan via 
www.drentslandschap.nl/activiteiten.

Kosten
Deelname aan excursies is gratis tenzij anders 
vermeld. Betaalde activiteiten herkent u aan 
dit symbool .

Duur
De excursies duren ongeveer 2 uur tenzij 
anders aangegeven.

2016

JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER

Agenda

JULI
  Ma 4 juli    10.00-12.00 uur (ook op 29-07, 
24-08, 14-09 en 28-09)

Wildplukwandeling Asserbos
Wist je dat paardenbloem, zevenblad en 
weegbree gezonde groenten zijn? En dat je 
je maaltijd kunt kruiden met duizendblad, 
rode klaver of madeliefjes? Ontdek welke 
planten uit het wild je kunt eten en hoe je 
ze kunt gebruiken in de keuken.  
Locatie: 7   

  Wo 6 juli    13.30-15.30 uur

Creatief met afval
Met schoon afval kun je hele leuke dingen 
maken. Kom langs en ga aan de slag. 
Materiaal en begeleiding zijn aanwezig. 
Een vrijwillige bijdrage stellen we op prijs.
Locatie: 7

  Vr 8 juli    21.30 uur

Nachtvlinders Bargerveen
Samen met deskundige gidsen van  
Natuurvereniging Zuidwolde op zoek naar 
de nachtvlinders in het Bargerveen. 
Locatie: 8  

  Zo 10 juli    10.00-16.00 uur (zie ook 14-08 
en 04-09)

Fietstocht Into Nature
Een leuke fietstocht, voor het hele gezin, 
langs kunst- en theaterwerken die mee-
doen aan Into Nature. Er zijn verschillende 
startlocaties. Zie voor meer informatie 
onze website. 
Locatie: 7 (en andere locaties)   

  Zo 10 juli    14.00-16.30 uur

Fietstocht ‘Dwingel, Lhee en nog 
veel meer’
Een fietstocht door deze prachtige dorpen, 
door boeiende bossen, over eindeloze hei 
en langs al dan niet verdwenen havezaten 
met bijzondere aandacht voor Oldengaerde. 
Locatie: 9  

  Zo 10 juli    13.30 uur

Met de boer op pad
De koeien zogen hun kalfjes op de natuur-
lijke graslanden. De bloemrijke akkers  
worden ingezaaid om stro en graan te 
oogsten voor de stalperiode. Boer Frans 
neemt u mee voor een excursie rond de  
beheerboerderij. Locatie: 10

  Do 14 juli    14.00 uur (ook op 26-07, 18-08,  
30-08,15-09 en 27-09)

Rondleiding Duurzaamheidscentrum
Elke maand is er de mogelijkheid om het 
nieuwe Duurzaamheidscentrum in Assen 
te bekijken. Kosten: € 5,– p.p. (incl. koffie/
thee). Aanmelden is noodzakelijk en kan 
via duurzaamheidscentrum@assen.nl. 
Locatie: 7   

  Do 14 juli    14.00 uur (ook op 28-07 en 25-08)

LOFAR voor volwassenen en kinderen
Een excursie naar het LOFAR-gebied met 
aanvullend kinderprogramma. Kosten: € 7,- 
p.p. (kinderen € 4,-), dit is inclusief vervoer, 
excursie en kinderprogramma.
Locatie: 11   

Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor 
het behoud van de Drentse natuur en maakt zich 
sterk voor het instandhouden van ons culturele 
erfgoed. Dit doet ze door het aankopen en 
beheren van natuurterreinen en cultuur-
historisch waardevolle objecten. Het Drentse 
Landschap behartigt ook de belangen van 
Stichting Drentse Boerderijen en Stichting 
Oude Drentse Kerken.

Stichting Het Drentse Landschap
Kloosterstraat 5, 9401 KD  Assen
Postbus 83, 9400 AB  Assen
T (0592) 31 35 52
F (0592) 31 80 89
info@drentslandschap.nl
www.drentslandschap.nl
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  1 JULI T/M 18 SEPT  

Into Nature
Een groot kunstproject met veel  
activiteiten in en rond het Drentse Aa-
gebied. Naast verhalen en kunst, zijn er 
wandel- en fietsexcursies die u langs de 
verschillende locaties brengen. Zie voor 
een overzicht www.drentslandschap.nl. 
Locatie: Diverse locaties in en rond de 
Drentse Aa. 
 

  Za 2 juli    10.00 uur

Wandeling Havelterberg
Een mooie wandeling over de Havelterberg, 
langs grafheuvels, hunebedden en langs 
diverse sporen uit de Tweede Wereld-
oorlog. Locatie: 1   

  Elke zaterdag juli t/m sept   11.00 én 13.00 uur

Noorderbegraafplaats
Deze bijzondere begraafplaats gelegen 
in het Asserbos dateert uit 1823. Veel 
belangrijke personen uit de Asser en 
Drentse geschiedenis zijn hier begraven.  
Deskundigen leiden u rond. Kosten: € 2,50. 
Locatie: 2   

  Za 2 juli    11.00-17.00 uur

Wandeling Reestdal
Een avontuurlijke zomerwandeling van  
17 kilometer onder deskundige leiding  
van wandelgids Tineke. Locatie: 3  

  Zo 3 juli    10.00-16.00 uur

Molen Gieterveen
Een gezellige markt rond de molen.  
De molen draait en er kan brood besteld 
worden dat in de broodoven is gebakken 
(vooraf bestellen bij H. Poelman via  
0599-648 621). Locatie: 4

  Zo 3 juli    11.00-17.00 uur

Wolfestival Orvelte
Orvelte staat vandaag bol van de wol.  
De schapen worden geschoren en er is  
een kleurrijke markt waar alles te vinden is 
op het gebied van vilten, spinnen, weven, 
wol bewerken en nog véél meer. 
Locatie: 5

  Zo 3 juli     12.00-16.00 uur  (ook op 10-07,  
24-07, 14-08, 28-08, 11-09 en 25-09)

Vogels kijken op Diependal
Altijd spannend om te zien wat er op de 
voormalige vloeivelden aan vogels zit. 
Enthousiaste vogelaars zijn in de kijkhut 
aanwezig om u er alles over te vertellen.
Locatie: 6

  Zo 3 juli    13.30-15.30 uur

Inloopvoorstelling Tony Vlo
Een prachtige korte voorstelling om jeuk 
van te krijgen. Na de voorstelling gaan 
kinderen aan de slag om zelf iets uit het 
circus te maken. Locatie: 7 
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Het werk van Het Drentse Landschap 
wordt gesteund door:

  Za 16 juli     vanaf 8.00 uur

Oostermoer Hunzeloop
Een heerlijke wandeldag voor iedereen. 
Er zijn afstanden van 5 tot 40 kilometer. 
Geniet van de prachtige omgeving en kom 
naar de vele activiteiten zoals de boeren-
markt en oldtimershow. Zie voor aanmelding 
en kosten www.oostermoerhunzeloop.nl. 
Locatie: 12   

  Za 16 juli    14.00 uur

LOFAR 
Een boeiende excursie door het LOFAR-
gebied; zowel de techniek als de natuur 
komen ruim aan bod. Deelname is gratis en 
aanmelden niet nodig. Locatie: 13

  Zo 17 juli    10.30-13.00 uur (ook op 01-09)
Wandeling met wildpluklunch
We maken een mooie wandeling langs 
de Hunze en leren over de eetbare wilde 
planten. Aansluitend is er een warme  
lunch van wildpluksoep, speltbrood en 
zevenbladpesto. Locatie: 14   

  Wo 20 juli    16.00 én 20.00 uur

Theatervoorstelling
Buitentheatervoorstelling ‘Kiemkracht’, 
een bizarre, muzikale – maar ook zeker 
grappige! – voorstelling over een toekomst 
die misschien wel dichterbij is dan we 
willen… Locatie: 7   

  Wo 20 juli    13.30-15.30 uur

Wat leeft er in het water?
Onder leiding ga je aan de slag om te 
kijken wat er in het water leeft. Met elkaar 
schilder je zo je eigen aquarium op glas. 
Locatie: 7

  Wo 20 juli    13.30 – 16.30 uur

Boerenveensche Plassen
Paden zijn er niet en vaak zijn grote delen 
te zompig voor mensenvoeten.  Voor deze 
excursie krijgt u de gelegenheid om met 
onze gids dit afgesloten natuurpareltje te 
bezoeken. Locatie: 16   

  Wo 20 juli    19.30 uur

Oerwandeling Havelterberg
Het Oermuseum neemt u mee tijdens 
deze excursie over de geschiedenis van de 
Havelterberg. Zie voor meer informatie, 
kosten en aanmelding www.drentsland-
schap.nl/activiteiten. Locatie: 17  

  Do 21 juli    13.30-16.00 uur (ook op 03-08,  
17-08 en 31-08)

Drouwenerzand
Leerzame excursie over ontstaan, bodem, 
stuifzand en flora en fauna van het 
Drouwenerzand. Locatie: 47   

  Do 21 juli    15.00 uur (ook op 28-07 en 03-08)

Verhalenwandeling Kampsheide
Tijdens deze wandeling komen de verhalen 
over de natuur en Drenthe tot leven, 
precies op de plek waar de luisteraar iets 
van de magie ervan kan ervaren. Leuk voor 
jong en oud! Locatie: 18   

  Za 23 juli    13.30-16.00 uur

Heivlinders Nuilerveld
Heivlinders zijn meesters in verdwijnkunst. 
Wandel mee en ontdek Heivlinders maar 
ook bijzondere planten als Grondster.
Locatie: 15   

  Zo 24 juli    11.00–17.00 uur

Oergezondmarkt 
Gezondheid en bewegen staan centraal 
door middel van informatie, workshops, 
wandelingen en uiteraard proeven.
Locatie: 19   

  Zo 24 juli   14.00-16.30 uur

Boerderijen en ooievaars in het  
Reestdal
Een boeiende fietsexcursie van ca. 20 km. 
waarbij de schitterende boerderijen en 
ooievaars centraal staan. 
Locatie: 4  

  Wo 27 & do 28 juli    10.00-17.00 uur

OERfestival
Lezingen, activiteiten, markt én op  
donderdag het nationaal kampioenschap 
vuistbijl maken. Kortom: twee dagen terug 
in de OERtijd. Locatie: 21

  Do 28 juli    11.00-17.00 uur

Dag van het Kind
Naast een gezellige markt in Orvelte, zijn er 
voor kinderen heel veel (gratis) activiteiten 
te doen. Deze staan in het teken van de 
middeleeuwen. Locatie: 5

  Do 28 juli    14.00 uur (ook op 14-07 en 25-08)

LOFAR voor volwassenen en kinderen
Zie 14 juli

  Do 28 juli    15.00 uur (ook op 21-07 en 03-09)

Verhalenwandeling Kampsheide
Zie 21 juli

  Vr 29 juli     10.00-12.00 uur (ook op 04-07,  
24-08, 14-09 en 28-09)

Wildplukwandeling Asserbos
Zie 4 juli.

  Za 30 juli    13.30-16.00 uur

Vlinders op het Doldersummerveld
Deskundige gidsen vertellen u er meer  
over vlinders. Locatie: 22
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Duurzaamheids-
centrum 
Assen (DCA)
Het Drentse Landschap is partner van Into Nature (zie 1 juli t/m 18 sept). 
Speciaal voor Assen en omgeving is een programma ontwikkeld:  
Assen Art Expedition. Activiteiten vinden onder andere plaats bij het DCA.
 

Zondag 10 juli, 14 augustus en 4 september

Bike Dreams:
Familiefietstochten langs Into Nature kunstwerken én  
verrassende voorstellingen, muziekacts en workshops.
Het Duurzaamheidscentrum is:
• een startpunt (tussen 10.00 en 12.00 uur)
• een theaterlocatie
• een rustpunt onderweg, met een gezellig terras
• de plek waar een klankkunstwerk verrijst aan de rand van
 het Asserbos
• Kosten: € 5,– p.p., (tot 18 jaar gratis), op de dag zelf te voldoen bij 
 een van de startpunten. U ontvangt een routeboekje dat  tevens als 
 toegangsbewijs dient voor de diverse voorstellingen onderweg.
 
Woensdag 20 juli
• Theatervoorstelling voor jong en oud: KIEMKRACHT door 
 PeerGrouP & Het Houten Huis
• Duur: een uur | Start: 16.00 uur & 20.00 uur 
• Tickets via: www.drentslandschap.nl/activiteiten
• Toegangsprijs: normaal € 13,– ; jongeren t/m 18, CJP,  
 Student € 11,– .
• Kortingscode t.w.v. € 1,50 op de toegangsprijs ontvangen?   
 Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via onze website.

Duurzaamheidscentrum Assen (DCA)
Bosrand 2, 9401 SL Assen
www.drentslandschap.nl/activiteiten
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Locaties activiteiten juli-september

Assen

Eelde

Beilen

Gieten

Meppel

Hoogeveen

Coevorden

Emmen

(Start)locaties
 Schaapskooi Holtingerveld,  

 Van Helomaweg 16, 7971 PX Havelte.

 Kerkhofslaan, Assen.
 In de omgeving van De Wijk (Na aanmelding  

 ontvangt u de exacte startlocatie).

 Molen De Eendracht, 
 Broek 62,  9511 PV Gieterveen.

 Brink Orvelte (Parkeren aan de rand van  
 het dorp).

 Vogelkijkhut Diependal – bereikbaar door  
 in het dorp Oranje de Zwartweg in te slaan.  
 De  route is met bordjes aangegeven.

 Duurzaamheidscentrum, Bosrand 2, 9401 SL  
 Assen (parkeren via ingang Stadsbroek).

 Bargerveen (na aanmelding ontvangt u de  
 exacte locatie).

 Dwingeloo (na aanmelding ontvangt u de  
 exacte locatie).

 Beheerboerderij Sophiahoeve,  
 Huenderweg 2, 8386 XB Doldersum.

 Café Bussemaker, Zuiderhoofdstraat 1,  
 7875 BW Exloo. 

 Brink, Zuidlaren (volg voor parkeren de  
 borden). 

 In de bocht van de Beeksdijk, dit is een  
 zijstraat van de doorgaande weg tussen  
 Buinen en Exloo.

 Egberts Lent, Hunzeweg 30, 9657 PD  
 Nieuw Annerveen.

 Nuilerveld (bij Pesse, na aanmelding  
 ontvangt u de exacte startlocatie).

 Boerenveensche Plassen (bij Hoogeveen,  
 na aanmelding volgt de exacte startlocatie).

 Toegangspoort Holtingerveld (bij Havelte).

 Kampsheide (bij Assen, na aanmelding  
 ontvangt u de exacte startlocatie).

 Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12,  
 9531 TG Borger.

 Hunzedal, omgeving Spijkerboor. (Na  
 aanmelding volgt de exacte startlocatie).

 Oermuseum West Drenthe, Brink 7,  
 7981 BZ Diever.

 Informatiecentrum Huenderhoeve,  
 Huenderweg 1, 8386 XB Doldersum.

 Holte (bij Beilen, na aanmelding ontvangt  
 u de exacte startlocatie).

 Informatiecentrum ’t Ende, Stapelerweg 20,  
 7957 NB De Wijk.

 Parkeerplaats De Blinkerd, Vamweg 7,  
 9418 TM Wijster.

 In de bocht van de Beeksdijk (zijstraat van  
 de doorgaande weg tussen Buinen en Exloo).

 Drents Archief, Brink 4, 9401 HS Assen

 Picknicktafel bij de hoofdingang van het  
 gebied, bij de brug over het kanaal Buinen- 
 Schoonoord in de Westdorperstraat in Borger.

 Infopaneel van Het Drentse Landschap op  
 de parkeerplaats aan de Oudemolenseweg  
 bij Gasteren.

 Hondstong (ten noorden van Vries).  
 Na aanmelding ontvangt u de exacte locatie.

 Parkeerplaats tegenover restaurant  
 Alinghoek, Alinghoek 16a, 9533 PE Drouwen.

 NS station Meppel (Assen of Groningen is  
 ook mogelijk).

 Parkeerplaats van het Herinneringscentrum,  
 Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen.

 Molen De Hoop, Asserstraat 36,  
 9331 JD Norg.

 Paizermolen, Molenpad 1, 9321 CE Peize.
 Molen Woldzigt, Hoofdweg 58, 9315 PC  

 Roderwolde. 
 Veenhuizen (na aanmelding ontvangt u de  

 exacte startlocatie).
 Steenbergerpark, Hoogeveen.
 Parkeerplaats Velingpark (zandpad),  

 Echtenerzand. 
 Meppen (na aanmelding ontvangt u de  

 exacte startlocatie).

 Parkeerplaats museum Vosbergen,  
 Vosbergerlaan 35, 9761 Eelde. 

 Gasteren, Oostereind, bij de bushalte,  
 aan de oostkant van het dorp. 

 IJhorst, na aanmelding ontvangt u de  
 exacte locatie. 

 Het Kleine Kerkje, Broek 2, 9511 PT  
 Gieterveen. 

 Vledder (na aanmelding ontvangt u de  
 exacte startlocatie).

 De Tuinen van Weldadigheid,  
 Hospitaallaan 48, 9341 AH Veenhuizen.

 Landschapscamping De Sparrenhof,  
 Kamplaan 1, 9462 TS Gasselte. 

 De Berken, Borgerweg 21, 9462 RA  
 Gasselte. 

 Boerderij Kamps, Kamps 1, 9451TB Rolde.

  Zo 14 augustus     11.00-17.00 uur

Dag van het Hunebed
Activiteiten voor jong en oud die te maken 
hebben met de prehistorie. Broodjes 
bakken, amuletten maken, zwerfsteen 
gooien en nog véél meer. Zie voor meer 
informatie de website. Locatie: 19

  Zo 14 augustus    14.00 uur

Mandelanden
Mooie excursie verzorgd door IVN 
Borger-Odoorn, door de nieuwe natuur in 
het Hunzedal. Locatie: 28

  Wo 17 augustus    13.30-16.00 uur 
Drouwenerzand
Zie 21 juli. 

  Wo 17 augustus    14.00 uur

Zoem, zoem, zegt de honingbij
Wil je wel eens honingbijen in de korf van 
dichtbij bekijken? En lijkt het je leuk om 
zelf kaarsen te maken en mee te helpen 
met de honing te slingeren? Kom dan  
naar deze speciale kindermiddag over 
honingbijen. Locatie: 24

  Za 20 augustus    06.00 uur

Fotografeer en meer
Fietsexcursie rond de Gasterse Duinen 
waarbij alle tijd is om te fotograferen bij 
mooi ochtendlicht. Locatie: 29

  Za 20 augustus    13.30-16.00 uur

Hondstong
Onder deskundige leiding op zoek naar 
bijzondere insecten en flora in natuur-
gebied Hondstong. Locatie: 30    

  Za 20 augustus    14.00 uur

Oerwandeling Havelterberg
Het Oermuseum neemt u mee tijdens 
deze excursie over de geschiedenis van de 
Havelterberg. Locatie: 17    

  Wo 24 augustus    14.00 – 16.00 uur

Speuren naar waterdiertjes
Lekker met een schepnet in de weer en al 
die kriebelbeestjes goed bekijken in een 
klein aquarium. Leuk om te doen en nog 
leerzaam ook. Voor kinderen van 4 tot 12 
jaar. Locatie: 24

  Do 25 augustus    14.00 uur (ook op 14-07 en 
28-07)

LOFAR voor volwassenen en kinderen
Zie 14 juli.

  Za 27 augustus    10.00-16.00 uur

Drentse Molendag
De deuren van de molens in Drenthe  
staan voor u open. U kunt o.a. terecht in 
Gieterveen, Norg, Peize en Roden.  
Zie voor meer informatie onze website. 
Locaties: 4, 34, 35, 36

  Za 27 augustus    14.00-16.30 uur

Fietstocht Veenhuizen
Met een deskundige gids maakt u een 
mooie tocht van ca. 15 km. door de  
geschiedenis van Veenhuizen. 
Locatie: 37  

  Za 27 augustus    20.30 uur

Nacht van de Vleermuis
Samen met de batman op zoek naar de 
vleermuizen in de scherming. Hun geluiden 
kun je horen via een speciale batdetector.
Locatie: 38  

  Di 30 augustus    19.30 uur

Cursus waterplanten
Een leerzame korte cursus in samen-
werking met Floron en Natuurvereniging 
Zuidwolde. Zie de website voor meer 
informatie. Locatie: 24    

  Wo 31 augustus    13.30-16.00 uur 
Drouwenerzand
Zie 21 juli.  

AUGUSTUS SEPTEMBER

  De Blinkerd 
 Dagelijks van zonsopgang tot 
 zonsondergang  
 Een verrassend uitzicht over Drenthe!
 Vamweg 7, 9418 TM Wijster

  ’t Ende 
 Open van 1 april t/m 2 november   
 10.00–17.00 uur
 Expositie Wat (w)eten we vandaag
 Stapelerweg 20, 7957 NB De Wijk
 NB. oplaadpunt voor elektrische fiets

  Orvelte 
 Open van 1 april t/m 2 november   
 11.00–17.00 uur
 Proef de sfeer van weleer in dit  
 mooie esdorp
 Dorpsstraat 5, 9441 PD Orvelte

  Hijkerveld 
 Dagelijks van 10.00–17.00 uur
 Gratis kinderspeurtocht Speuren 
 naar sporen 
 Hijkerweg 12, 9414 AH Hooghalen
 NB. oplaadpunt voor elektrische fiets

  Egberts Lent 
 Open van 1 april t/m 2 november    
 10.00–17.00 uur
 Gratis speurtocht Beversporen  
 langs de Hunze voor kinderen
 Hunzeweg 30, 9657 PD 
 Nieuw Annerveen

  Huenderhoeve 
 Open van 1 april t/m 2 november    
 10.00–17.00 uur
 Geniet van het schouwspel van de    
 aankomst van de schaapskudde
 Huenderweg 1, 8386 XB Doldersum   
 NB. oplaadpunt voor elektrische fiets

  Duurzaamheidscentrum Assen
 Dagelijks van 9.00–17.00 uur  
 Een prachtig uitzicht over het  
 Asserbos!
 Bezoekadres: Bosrand 2,
  9401 SL Assen (parkeren bij  
 Stadbroek)

Kijk voor actuele informatie op 
www.drentslandschap.nl/eropuit

  Wo 10 augustus    13.30-15.30 uur

Water 
Doe mee met deze leuke waterspeurtocht. 
Er zijn mensen aanwezig die je op weg 
helpen. Locatie: 7

  Wo 10 augustus    19.30 uur

LOFAR
In het LOFAR-gebied gaan natuur en 
techniek heel goed samen. Deskundige 
gidsen vertellen er alles over. Locatie: 26

  Do 11 augustus     09.00-17.00 uur

Bustocht Huizen van Stand
Een mooie bustocht door Noord Drenthe, 
waarbij de havezaten en andere huizen 
van stand centraal staan. Zie voor meer 
informatie www.drentslandschap.nl/
activiteiten. Startlocatie: 27     

  Do 11 augustus    10.00-17.00 uur

Dag van de oogst
Dit bruisende evenement biedt een kijkje 
in het Drentse verleden. Traditionele dans, 
oude oogsttechnieken, demonstraties en 
oude tractoren: Alles is aanwezig.
Locatie: 5    

Bezoek ook eens een van de informatiecentra
van Het Drentse Landschap!

  Zo 11 september    13.30-16.00 uur

Mossen en korstmossen De Palms
Ontdek de miniatuurwereld van de (korst)
mossen in het bijzondere natuurgebied  
De Palms, onder leiding van een deskundig 
bioloog. Locatie: 40    

  Zo 11 september     14.00 uur

Wonen op stand
Excursie over de landgoederen van 
Eelde-Paterswolde, onder leiding van 
gidsen van Nationaal Park Drentsche Aa.
Locatie: 41

  Wo 14 september    10.00-12.00 uur (ook op 
04-07 en 29-07 , 24-08  en 28-09 )

Wildplukwandeling Asserbos
Zie 4 juli.

  Wo 14 september    13.30-16.00 uur 

Drouwenerzand
Leerzame excursie over ontstaan, bodem, 
stuifzand en de flora en fauna van het 
Drouwenerzand. Locatie: 48    

  Za 17 september    13.30-17.00 uur

Workshop brons gieten
Een werkmiddag waarbij samen brons 
gegoten wordt op de manier zoals dat in  
de bronstijd gebeurde. Locatie: 21    

  Za 17 september    14.00-18.00 uur

Hongaars festival
Het nieuwe seizoen bij boerderij Kamps 
wordt geopend met het Hongaarse 
Zigeunermuziek Festival. Locatie: 49    

  Zo 18 september    14.00-16.30 uur

Fietstocht van De Wijk tot  
Ommerschans
Een stevige fietstocht van ruim 25 km door 
het oosterlijke Reestdal. Locatie: 3  

  Zo 18 september    14.00 uur

Gasterse Holt
Deskundige gidsen vertellen het verhaal 
van dit oude boerenbos. Juist door vroeger 
gebruik zijn hier bijzondere planten te 
vinden. Locatie: 42

  Zo 18 september    14.00 uur

De Kleibosch en molen Woldzigt
Gidsen vertellen over de flora en fauna in 
dit bijzondere natuurgebied. Na afloop is er 
(op eigen kosten) koffie in Molen Woldzigt.
Locatie: 36

  Vr 5 augustus     15.30-18.30 uur (ook op 25-09)

Kookworkshop eetbare wilde planten
We maken een wandeling langs de Hunze 
en plukken eetbare wilde planten. Na 
afloop van de wandeling bereiden we 
gezamenlijk een vegetarische maaltijd, 
aangevuld met de wildplukbuit.
Locatie: 14    

  Vr 5 augustus     21.15 uur

Nachtvlinders Reestdal
Samen met speciale apparatuur op zoek 
naar nachtvlinders. Bij slecht weer gaat de 
avond niet door en schuiven we het door 
naar de zaterdag erop. Houd de berichten 
op de website in de gaten. Locatie: 24

  Za 6 augustus    14.00 uur

Wandeling Havelterberg
Een mooie wandeling over de Havelterberg, 
langs grafheuvels, hunebedden en langs 
diverse sporen uit de Tweede Wereldoorlog. 
Locatie: 1    

  Zo 7 augustus     11.00-17.00 uur

Dag van het paard
Een dag vol spectaculaire shows,  
demonstraties, een koetsentocht en  
diverse optredens. Locatie: 5

  Zo 7 augustus    13.30-15.30 uur

Kompas maken
Maak je eigen kompas en verdwaal nooit 
meer. Met je zelfgemaakte kompas kun  
je meteen aan de slag in het Asserbos.  
Erg leuk om te doen! Locatie: 7

  Zo 7 augustus    14.00 uur

VAM-berg en Oude Diep
Eerst wordt de hoogste berg van Drenthe 
beklommen om daarna af te dalen naar het 
Oude Diep. Afval en natuur staan hier heel 
dicht bij elkaar. Locatie: 25

  Vr 23 september    10.30-17.00 uur

Dagwandeling Reestdal
Onder deskundige leiding heerlijk slenteren 
door het prachtige Reestdal. Deelname is 
gratis maar aanmelden noodzakelijk.
Locatie: 43

  Vr 23 én za 24 september    18.00-21.00 uur

Diner in de kas
Kookkunstenares verzorgt diner in de kas 
van De Tuinen van Weldadigheid.
Locatie: 46    

  Vr 23 september    20.00 uur

Avond kanotocht
In stilte én in de schemering op zoek naar 
bevers en hun sporen. Locatie: 20    

  Za 24 september    20.00 uur

Muziek in Gieterveen
Het Drents semi akoestisch kwartet Trust 
speelt en zingt de sterren van de hemel.
Locatie: 44    

  Zo 25 september    10.00-16.00 uur

Markt rond de molen
Een kleine markt met streekproducten en 
de molen draait op volle toeren. Locatie: 4

  Zo 25 september    13.30 uur

Paddenstoelen Vledderhof
Onder deskundige leiding op zoek naar 
paddenstoelen op landgoed Vledderhof.
Locatie: 45    

  Zo 25 september    15.30-18.30 uur 

Kookworkshop eetbare wilde planten
Zie 5 augustus.

  Wo 28 september    10.00-12.00 uur (ook op  
04-07,29-07, 24-08 en 14-09 )

Wildplukwandeling Asserbos
Zie 4 juli.

  Zo 21 augustus    09.00-13.00 uur

Drouwen en omgeving
Een lange wandeling door de omgeving van 
Drouwen. Locatie: 31

  Di 23 augustus    09.00-17.30 uur

Tour des Cimetières: Suydevelt
Een geheel verzorgde busreis langs de 
mooiste kerken en begraafplaatsen in 
de omgeving van Emmen. U bezoekt o.a. 
Barger Oosterveld, Weiteveen, Coevorden, 
Zwinderen, Oosterhesselen en Sleen. 
Locatie: 32    

  Di 23 augustus    13.30-17.00 uur

Van Giffen fietstocht
Op de fiets in de voetsporen van Van Giffen. 
U bezoekt o.a. hunebedden, grafheuvels en 
het urnenveld bij Vledder. Locatie: 21   

  Wo 24 augustus    10.00-12.00 uur (ook op 04-07 
en 29-07, 14-08 en 28-08)

Wildplukwandeling Asserbos
Zie 4 juli.

  Wo 24 augustus    10.00 uur

Het Groote Zand
Met gidsen van het Nationale Park 
Drentsche Aa struinen over Het Groote 
Zand bij Hooghalen. Locatie: 33

  Wo 24 augustus    14.00 uur

OERwandeling Diever
Zie 3 augustus.

  Do 1 september    10.30-13.00 uur

Wandeling met wildpluklunch
Zie 17 juli.

  Vr 2 t/m zo 4 september   
Kano weekend
Een heel weekend kano en avontuur in het 
Hunzedal. Buiten slapen, vuurtje maken, 
eten en volop genieten van de prachtige 
omgeving. Locatie: 20    

  Vr 2 september    20.25 uur

Nachtvlinders kijken
Samen met Natuurvereniging Zuidwolde 
kijken welke nachtvlinders er op het licht 
afkomen. Bij slecht weer wordt deze avond 
verschoven. Zie voor meer informatie de 
website. Locatie: 39

  Za 3 september    14.00-17.00 uur

Kindermiddag
Maak deze middag kennis met de nieuwe 
kinderactiviteiten bij IVN Hoogeveen. 
Locatie: 38

  Wo 7 september    14.00 uur

OERwandeling Diever
Zie 3 augustus.

  Za 10 en Zo 11 september    10.00-17.00 uur

Open Monumentendagen
Verschillende bijzondere gebouwen zetten 
dit weekend de deuren open. Het thema is 
dit jaar ‘iconen en symbolen’. Elke locatie 
geeft aan dit thema een eigen invulling. 
Zie voor meer informatie www.drents-
landschap.nl/activiteiten. 

  Za 10 september     

Vleermuizen Asserbos
Onder deskundige leiding leert u de  
vleermuizen van het Asserbos kennen. 
Informatie over de starttijd zie website:
www.drentslandschap.nl/activiteiten.
Locatie: 7
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  Wo 3 augustus    13.30-16.00 uur

Gentianen op het Holterzand
De Gentiaan bloeit en het Gentiaan- 
blauwtje fladdert druk om de bloemen 

heen om haar eitjes af te zetten.  
Onderweg wordt ook stil gestaan  

bij andere bijzondere flora en  
fauna. Locatie: 23    

  Wo 3 augustus    13.30-16.00 uur 

Drouwenerzand
Zie 21 juli. 

  Wo 3 augustus    14.00 – 16.00 uur

Vlotvaren op de Reest
We gaan vlotten bouwen met schotten 
waaronder we tonnetjes gaan aanbrengen.
Deelname is gratis maar aanmelden  
noodzakelijk. Na aanmelding ontvangt u  
de exacte startlocatie. Locatie: 3 

  Wo 3 augustus    19.00 uur (ook op 21-07 en 
28-07)

Verhalenwandeling Kampsheide
Zie 21 juli.

  Wo 3 augustus    19.00 uur (ook op 24-08 en 
07-09)

OERwandeling Diever
Wandelexcursie langs hunebedden,  
grafheuvels, stuwwallen en essen. 
Locatie: 21   

  Do 4 augustus    09.30-17.00 uur

Boerderij & LOFAR-dag
In de ochtend een boerderij excursie en  
na de lunch naar het LOFAR-gebied (hier is 
een speciaal kinderprogramma). Zie voor 
meer informatie, kosten en aanmelding 
www.drentslandschap.nl/activiteiten. 
Startlocatie: 11   
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