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WIELVRIENDELIJKE 

WANDELROUTES  

IN DRENTHE  
 

Variërend in lengte 

van 1,5 tot ± 8 km 

 

                   
                    

Belangeloos verzameld door 

 

Appie Beijer 

 
voor zowel inwoners als bezoekers van 

 deze natuurrijke en schítterende provincie. 
 

De informatie komt van diverse websites 

en wil daarmee een hulpmiddel zijn voor  

IEDEREEN(!) om van Drenthe genieten. 

 

De opsomming is niet volledig en slechts bedoeld als suggestie. 

 
 

De samensteller, noch Het Drentse Landschap,  

is op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk  
voor eventuele gevolgen bij gebruik van deze wandelroutes en/of  

de situatieop en van de paden en/of wijzigingen ter plaatse. 
Elke aansprakelijkheid wordt op voorhand uitgesloten. 

 

 



 

 

Dag! 

Ik ben Appie Beijer (1948) en doe 

vrijwilligerswerk bij een groot aantal 

organisaties, o.a. ook voor het Promotieteam 

van Het Drentse Landschap. 

In deze hoedanigheid ben ik vaak aanwezig 

op evenementen om Het Drentse Landschap 

en haar mooie werk onder de aandacht van 

het publiek te brengen. Op alle vragen die dan op mij afgevuurd worden 

probeer ik naar beste weten een antwoord te geven, veelal tot volle 

tevredenheid van de bezoekers.  

Echter: op de vraag waar speciale rolstoelroutes zijn, kon ik niet anders 

dan suggesties geven, maar wist nooit een exact antwoord.  

Een echtpaar, waarvan de man in een rolstoel zat en in Borger op 

vakantie was, beloofde ik het uit te zoeken en hen nog tijdens hun verblijf 

in het hotel diverse suggesties toe te sturen.  

Gewoon …. uit Drentse gastvriendelijkheid. 

En dàt was in 2016 de aanleiding e.e.a., op persoonlijke titel, op papier te 

zetten. Stichting Het Drentse Landschap toonde hiervoor belangstelling en 

zodoende kwam het in de promotiekraam te liggen. 

Deze geactualiseerde versie, van maart 2022, biedt een ieder die op één 

of andere wijze “wielgebonden” is maar liefst 20 mogelijkheden om een 

aangename wandeling op goed begaanbare ondergrond te maken.  

Met behulp van de overzichtskaart is het makkelijk kiezen in welk gebied 

u kunt gaan genieten. 

Het is mij een oprecht genoegen u, gebruiker, op deze wijze van dienst te 

kunnen zijn om (nòg meer) te genieten van al het schoons dat Drenthe te 

bieden heeft, de provincie waar ik zo apentrots op ben … “mijn Drenthe !”

       Veel genoegen,   

             Appie. 



 

 

Overzichtskaart 

wielvriendelijke wandelroutes 
 

1. Orvelte                                                  

2. Kamp Westerbork                                 

3. Balloërveld                                            

4. Deurze, Drentse A                                

5. Boomkroonpad                                           

6. Mandelanden-Flessenhals                 

7. Ruinen, Benderse                             

8. Spier                                                      

9. Achter ’t Zaand        

10. Familiepad Ruinen                                       

11. Echten 

12. Emmerdennen 

13. Mepperveld 

14. Hunzebos 

      Hotels met eigen routes 

15. Het Friese Veen 

16. Holtingerveld 

17. Meppel 

18. Drents-Friese Wold 

       

  



 

1. Orvelte 

Lengte: Vrij wandelen door het dorp (LET OP: klinker- en veldkeiwegen!) 

Begeleiding: Voor rolstoelgebruikers zijn speciale voorzieningen getroffen 

Startplaats: Eén van de parkeerterreinen bij Orvelte. 

Bijzonderheden: Orvelte biedt een unieke combinatie van een monumentaal dorp en 

een omgeving die nog vrijwel alle kenmerken vertoont van het oude Drentse landschap 
en Is geheel in bezit van Stichting Het Drentse Landschap. 

Faciliteiten: Horeca, winkels, ateliers, infocentrum, enz. 

 Honden aan de lijn 
 n 

Hooghalen/kamp Westerbork 

2. Het Melkwegpad  
Lengte: 4 km 

Markering: Melkwegpad 

Begeleiding: Start bij de parkeerplaats (met invalidenplaatsen) van 

herinneringscentrum Westerbork; soms enige stijging (vals plat). 

Bereikbaar:  Snelweg A28 afslag 31 (Westerbork/Drachten) of afslag 30 (Assen-

zuid) Vol.g bordjes richting Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 

Start:  parkeerplaats.  

Bijzonderheden: Herinneringscentrum met museum, horeca,  monument. 

Informatie:  bij het museum. Invalidentoilet aanwezig 

Honden aan de lijn. 
 

3. Ballooërveld/Balloo 
 LET OP: honden àltijd aangelijnd, vanwege de aanwezige schapen*. 

Lengte: Een wandeling van ± 2 uur. 

Markering: Volg het fietspad (schelpenpad) en houd links aan. 

Begeleiding: Gewenst i.v.m. mogelijke stukjes met opgewaaid zand op het schelpenpad 

op de heenweg. Terug een aangenaam geasfalteerd fietspad. 

Bereikbaar: Crabbeweg, Balloo 

Breedtegraad: 53°00.015 N     Lengtegraad: 6° 38.128 E 

Startplaats: Parkeerplaats aan de Crabbeweg, bij de schaapskooi in Balloo 

Faciliteiten: Koffie/theeschenkerij bij Schaapskooi en toilet. 

Informatie: Schaapskooi met infocentrum, o.a. over Het Drentse Landschap. 

Honden uitsluitend aan de lijn i.v.m loslopende schapen. wordt gecontroleerd! 

 

Deurze (Assen-Rolde) 

4. Familiepad Drentsche Aa 
Lengte:  ± 2 km. Honden uitsluitend aan de lijn. 

Markering: Volg het verharde pad rechtsaf vanaf de 2
e
 parkeerplaats, achter die van 

eetcafé De Aanleg, en steek de provinciale weg over; UITKIJKEN!. 

Begeleiding: Gewenst, al was het alleen maar voor de gezelligheid. 

Bereikbaar: Asserstraat 63 in Deurze, aan de weg van Assen naar Rolde. 

Startplaats: 2
e
 Parkeerplaats (achter de parkeerplaats van het horecabedrijf). 

Bijzonderheden: Beekdal Deurzerdiep, het Poepenhemeltje, Sterrenbos. 

Faciliteiten: horeca, Eetcafé De Aanleg 

Informatie: Toeristisch informatiepunt in De Aanleg 



 

Gieten – Borger 

5. Het Boomkroonpad 
Lengte: Diverse mogelijkheden, zie infoborden 

Begeleiding: Het Houtvester Kuhnhuis is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, het 

Boomkroonpad niet; alle fietspaden in heet bos zijn verhard en geschikt voor rolstoelen. 

Breedtegraad: 52°57.020 N    Lengtegraad: 6°44.690 E 

Bereikbaar: Met auto 

Startplaats: Het Houtvester Kuhnhuis, Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen 

Faciliteiten: Koffie/theeschenkerij, informatiecentrum met winkel, Boomkroonpad  

Informatie: In Informatiecentrum SBB, tel. (0592) 37 73 00 

VVV Borger-Odoorn, Hoek Hoofdstraat/Torenlaan, 9531 AB Borger, Tel. (0599) 638729 

In de boswachterij mogen honden los, mits onder appèl.  

 

Borger/Ees 

6. Mandelanden-Flessehals 
 
Aan de zuidkant van Borger, langs het kanaal Buinen-Schoonoord, ligt het nieuwe 
natuur- en waterbergingsgebied Mandelanden-Flessehals, ontwikkeld door en in 
beheer bij Het Drentse Landschap. Hier ligt een mooi, nagenoeg vlak, betonnen 
fietspad langs het kanaal, met fraai zicht op het nieuwe natuurgebied. Zelfde route 
heen als terug; rondwandeling via het gezellige centrum van Borger is mogelijk. 

Lengte: Ongeveer 2,4 km heen/terug; via centrum Borger ± 5 km. 

Begeleiding: Niet nodig, tenzij “vals plat” bezwaarlijk is. 

Bereikbaar: Vanaf de parkeerplaats van vakantiecentrum Hunzedal of vanaf het 

parkeerterrein naast de werkschuur van HDL bij de brug tussen Borger en Ees. 

Start: Vanaf P-plaats Hunzedal linksaf (de Drift) langs kanaal en in de bocht 

rechtsaf het fietspad op tot aan de Brug in de Eeserstraat. Hier kunt u rechtaf Borger 
in of terug naar de auto. NB: Start bij werkschuur eveneens mogelijk. 

Faciliteiten: Horeca in Borger en Ees. 

 

 

Hotels met eigen routes 

Op internet vindt u veel Drentse hotels met rolstoelvriendelijke kamers. 

Bovendien zijn er meerdere hotels die “wielvriendelijke” routes aanbieden. 

Hier een paar willekeurige suggesties: 

 Hotel de Meulenhoek, Exloo. Routes van 5 en 6 km in en om Exloo. 

 Hotel De Oringer marke, Odoorn. Route van 4 km in en bij Odoorn. 

 Hotel De Hunzebergen, tussen Valthe en Exloo, zie route 14. 

 
 
 
 
 



 

Dwingelderveld 1 

Ruinen/Benderse 
Natte heide gebied met groot informatie- en bezoekerscentrum en een schaapskooi, 
nabij het fraaie en gezellige brinkdorp Ruinen, met veel horeca. Vooral de wandeling in 
zuidelijke richting naar het Holtveen is erg mooi. 

Bereikbaar:  

Nationaal Park Dwingelderveld ligt tussen Dwingeloo en Ruinen. Neem vanaf A28 Hoogeveen-
Assen de afslag Pesse. Volg daarna de borden Ruinen. Vanaf de Brink in Ruinen staat het 
Bezoekerscentrum Dwingelderveld aangegeven. Er is volop parkeergelegenheid. 

Informatie: Excursies, tel. (0522) 472951 
Faciliteiten: Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22, 7963 RA Ruinen.  

Tel. 0522 - 47 29 51 òf het TIP, Brink 3, 7963 AA Ruinen. Tel. 0522 - 471 700 
Voor alle routes in dit gebied geldt: honden aan de lijn (i.v.m. schapen!) 
 

Dwingelderveld 2 

8. Spier 
Het Dwingelderveld is 3700 ha groot. Dit uitgestrekte oude Drentse 
esdorpenlandschap bestaat voor ongeveer de helft uit bos en de rest uit heide. 
Vlakbij de esdorpen zijn essen, dit zijn oude akkers waarop vroeger vooral graan 
werd verbouwd. Langs de beken liggen graslanden. Het centrale deel, de Dwingelose 
Heide en de Kraloërheide, is het grootste aaneengesloten vochtige heidegebied in 
Noordwest-Europa. 

1. Familiepad, speciaal voor rolstoelgebruikers, aan de noordzijde van het park 
vanaf de parkeerplaats bij het Oriëntatiecentrum (achter het Van der Valk hotel). 
2. Rondwandeling langs de Davidsplassen 

Begeleiding: niet noodzakelijk. 

Lengte: 2.5 km 

Markering: Familiepad (1)  

Start: 1. Het familie/rolstoelpad vanaf de parkeerplaats aan de Spieregerweg (N855) 100 m
  voor u de A 28 oversteekt. Het rolstoelpad is kwalitatief prachtig.  

2. De wandeling vanaf de parkeerplaats aan de Spieregerweg (N855). Steek de 
Spieregerweg over en volg het fietspad in zuidelijke richting naar de vogelkijkwand. 
De vogelkijkwand bij de Davidsplassen is goed bereikbaar. (zie voor uitbreiding van 
de route hieronder) 

Bijzonderheden: 

Er is gekozen voor een pad bij deze ingang van het nationaal park in combinatie met goede 
parkeervoorzieningen, toiletvoorziening bij vd Valk en het Oriëntatiecentrum dat later is 
gekomen. Vanaf deze parkeerplaats kan men ook gebruik maken van de brede 
betonfietspaden in de nabije omgeving.  

Faciliteiten:  

Van der Valk Hotel Spier, Oude Postweg 8, Spier (vlak naast de parkeerplaats bij het 
startpunt) is toegankelijk en heeft een aangepast toilet. 
 

Dwingelderveld 3 

9. Achter ‘t Zaand nabij Lhee  
Een fantastisch goed begaanbaar betonpad door bos en natte heide. Een deel van de 
route gaat langs een mooi ven, maar ook langs schaapskooi Achter ‘t Zaand. 

Lengte: 2.5 km en in te korten tot 1.4 km. Uitsluitend voor voetgangers en rolstoelgebruikers. 

Bereikbaar: Halverwege de N855 (Spierigerweg) tussen Spier en Dwingeloo  in de bocht 

afslaan, bij het informatiecentrum van StaatsBosBeheer. De weg langs het informatiecentrum 
dan ongeveer 800m volgen tot aan de parkeerplaats Achter ’t Zaand 3. 

Startplaats: Vanaf de parkeerplaats. Fietsen is er niet toegestaan. 

Faciliteiten: Enkele geschikte picknickbankjes, aangepast toilet aanwezig bij de kooi. 

Honden, uitsluitend aangelijnd i.v.m. wild en de schapen.   



 

 
Ruinen/Echten 

10. Familiepad Ruinen 
  

Rondwandeling over betonpad met rustpunten en picknickplekken 

Lengte: 2,3 km 

Markering: Groene paaltjes van SBB  

Begeleiding: Niet nodig. 

Bereikbaar: P-Plaats Bovenveen, Ruinerweg, Echten 

Startplaats: Parkeerplaats Bovenveen 

Faciliteiten: Horeca in Echten en Ruinen 

Honden uitsluitend aangelijnd i.v.m. wild 
 

 
 

11. Echten 
Lengte: 1 of 5 km.  De route loopt door bossen en langs heideveld 

Markering: Aanwezig 

Begeleiding: Wenselijk op 5 km route 

Bereikbaar:  

Vanuit het noordoosten neemt u de autosnelweg Assen/Hoogeveen (A28). U neemt de afslag 
28 Ruinen/Pesse (N375) en gaat richting Ruinen. Nu neemt u op de eerste rotonde de afslag 
Echten en na ongeveer een kilometer aan de linkerkant ligt het park. 
Vanuit het noordwesten neemt u de autosnelweg Heerenveen/Meppel (A32). U neemt de 
afslag Meppel-noord en gaat richting Ruinen. Nu neemt u op de derde rotonde de 
afslag  Echten en na  ongeveer een kilometer ligt het park aan de linkerkant. 
Vanuit het zuiden/westen neemt u de A28 richting Assen/Groningen. U neemt de afslag 25, 
Zuidwolde/Echten en gaat richting Ruinen/Echten, in Echten richting Ruinen, u komt over het 
spoor, na ongeveer drie kilometer ligt het park aan de rechter kant. 
Vanuit het zuid-oosten neemt u de N48 Ommen/Hoogeveen. Op het knooppunt Hoogeveen 
neemt u de A28 richting Meppel de eerste afslag is afslag 25 Zuidwolde/Echten. Zie voor 
verdere beschrijving hierboven. 
U kunt met de trein tot station Hoogeveen en van daar met de treintaxi naar ons park komen. 
Er is een M.T.I.-busje dat eens per uur vanaf station Hoogeveen langs ons park komt. Dit is 
Lijn 4A richting Dwingeloo. 
Startplaats: aan de achterzijde van vakantiecentrum "Van Harte" Ruinerweg 18 7932 
PD Echten 

Breedtegraad:  52°44.064 N    Lengtegraad:  6°23.064 E 

Bijzonderheden: Verhard pad, zeer rolstoelvriendelijk. 

Faciliteiten: Eventueel op het vakantiepark (onder voorbehoud!) of bij de horecabedrijven 

in Echten. 

Honden toegestaan 

 

 

 

 



 

Emmen 

12. Emmerdennen 
Midden in de Emmerdennen is een rolstoelwandelpad, familiepad, aangelegd   
met prachtige open stukjes en picknickmogelijkheden. Een aanrader! 

Lengte: Ongeveer 2,2 km 

Markering: 2 series informatieborden: 1 serie voor blinden en slechtzienden en  1 serie met 

per seizoen wisselende informatie. 

Begeleiding: Niet nodig 

Bereikbaar: Laan van de Eekharst Emmen (parkeerplaats) 

Breedtegraad:  52°47,273 N  Lengtegraad:  6°55',624 E 

Startplaats: Parkeren kan bij de ingang van het pad aan de Laan v.d.Eekharst te Emmen; 

zijstraat van de Houtweg.  Daar  ligt een "vrij" parkeerplaatsje speciaal gemaakt voor de 
bezoekers van dit pad.  
Na 170 m. begint het rolstoelpad. Ter hoogte van de speelweide het rechterpad. Na 1,6 km 
kom je bij de afslag naar het Scheperziekenhuis. Het pad volgen en na 910 m ben je weer bij 
het beginpunt. 

Bijzonderheden: Langs de route staan 5 picknicktafels, 4 met een harde ondergrond. 

Faciliteiten: In het Scheperziekenhuis, Boermarkeweg, 7824 AA in Emmen 

Informatie: Een winkelcentrum is direct in de nabijheid (Angelslo) waar u óók kunt 

parkeren. Verderop aan de Houtweg is ook een klein winkelcentrum. 

Aan de lijn, i.v.m. spelende kinderen. 

 

 13. Mepperveld 
De natuur is hier erg mooi. Deze wandeling gaat door het Mepperveld, de paden zijn 
verharde en harde zandpaden en in wandeltempo goed te doen. 

Lengte: 7,3 km 

Markering: Mepperveldroute 

Begeleiding: Gewenst 

Bereikbaar: Vanuit Meppen richting Mantinge aan de Mepperstraat 

Breedtegraad:  52°46.723 N    Lengtegraad:  6°39.557 O 

Startplaats: Aan de Mepperstraat (vanuit Meppen richting Mantinge) ligt aan de linkerkant 

van de weg de Picnickplaats Anne de Vries. Hier zijn ook parkeerplaatsen en daar begint 
deze route. (fietsknoopunt 61) 

Bijzonderheden: Met een beetje geluk ziet u bij het Mekelermeer flamingo's. Meppen 

(dorp) heeft mooie oude Saksische boerderijen!  

Faciliteiten: Geen; evt. bij horeca in dorp Meppen. 

Informatie: Informatiebord bij het Mekelermeer. 

Honden aan de lijn. 

 

14. Rolstoelroute Hunzebos 
Rondwandeling over betonpad met rustpunten en picknickplekken. 

Lengte: 4,3 km 

Begeleiding: Niet nodig. 

Bereikbaar: Valtherweg 36, 7875 TB Exloo 

Startplaats: Fletcher Hotel De Hunzebergen 

Faciliteiten: In het Fletcher hotel, horeca en toiletten. 

Honden uitsluitend aangelijnd i.v.m. wild 

    

 



 

Paterswolde 

15. Het Friese Veen/Vennebroek 
Dit laagveengebied met moerasbos, riet en open water is in de eerste helft van de 
negentiende eeuw ontstaan. Waar veen werd afgegraven, ontstond water met 
daartussen legakkers waarop het veen werd gedroogd. Door golfafslag zijn de meeste 
legakkers verdwenen. In het noorden zijn nog enkele legakkers bewaard gebleven. Ze 
worden beheerd als bloemrijk hooiland of als moerasbos. 
 

Lengte: 1,5 km 

Begeleiding: Naar aangepaste vogelkijkhut Friese Veen, begeleiding gewenst.  

De paden van het landgoed Vennebroek met zijn landhuis, gracht, parkbos, vijver, oude 
lanen en graslanden zijn goed toegankelijk. Alleen na/bij nat weer komen er moeilijke 
passages voor. Begeleiding is daarom aan te raden.  

Bereikbaar: Parkeerplaats De Braak, Paterswolde 

Bijzonderheden: Vanuit de vogelkijkhut is de aalscholverkolonie te zien. 

Informatie: Infocentrum Vennebroek. Excursies, tel. (035) 6559911 

Het onbemande informatiecentrum op het landgoed is per rolstoel bereikbaar en 

toegankelijk.  
 

Niet bekend, i.v.m de vele (water)vogels bij voorkeur honden aangelijnd. 

 

Havelte/Frederiksoord 

16. Toegangspoort Holtingerveld 
Het Oerlandschap Holtingerveld is weliswaar geen Nationaal Park, maar 
vormt samen met de Nationale Parken Drents-Friese Wold en het 
Dwingelderveld wel het cultuur- en natuurlandschap dat zo typerend is voor 
Drenthe. Niet alleen zand, heide, vennetjes en stuwwallen uit de IJstijd, maar 
óók bomkraters uit WOII kenmerken het gebied. 
 
Hier treft u, vèr van de Hondsrug, dé Hunebedstreek van Drenthe, twee 
buitengewoon fraaie hunebedden aan; de moeite van het bekijken waard! 
 
De herder gaat dagelijks met de schaapskudde de hei op en komt 
halverwege de middag* (afhankelijk van het jaargetijde) terug naar de kooi.  
*Vanaf de hoogte vóór het NIVON-huis heeft u een buitengewoon mooi panoramisch zicht op 
het heidegebied en als u geluk heeft ziet u in de verte het witte golvende tapijt van 
schapenruggen uw richting op komen. 

Lengte:  

Er is geen specifieke route voor rolstoelen, maar de paden op het terrein zijn alle verhard. 
Om het grote hunebed (D54) te bezoeken dient u het fietspad langs de  
Van Helomaweg te benutten òf met de auto verder te rijden naar de parkeerplaats tegenover 
Theehuis ’t Hunebed (v/h Taken).  

Begeleiding:  

De faciliteiten van de Toegangspoort zijn rolstoeltoegankelijk en de paden op het terrein 
verhard. Langs hunebed D54 loopt een verhard fietspad. 

Bereikbaar: Tussen Havelte en Frederiksoord aan de Van Helomaweg. 

Startplaats: Parkeerterrein Toegangspoort Holtingerveld 

Bijzonderheden: Papillon vlinderkas; betaalde accomodatie. 

Faciliteiten: Horeca, toiletten, winkel, informatiecentrum, kinderactiviteiten. 

Informatie: Ter plaatse of  Tourist Info Havelte: 0521 341222. 

Honden àltijd aangelijnd i.v.m spelende kinderen en de schapen. 

 
 
 



 

 

Meppel 

17. Wilhelminapark 
 

Weliswaar geen specifieke route maar wel een zéér fraai wandelgebied. 

Bijzonderheden:  

Harm Smeenge monument, Rosarium met oorlogsmonument, prachtige villa’s en 
herenhuizen (deels Jugendstil), Theekoepel met historisch toltarieven bord, hertenkamp, 
voetpad langs grensrivier De Reest. 

Parkeren: Op de verharde wegen rond het park. 

Faciliteiten: Horeca in de gezellige binnenstad en aan de grachten (Stoombootkade). 

Honden aan de lijn, i.v.m. de vele eenden in de parkvijver. 

 
Grensgebied Drenthe en Friesland, 

Appelscha/Terwisscha 

18. Het Drents Friese Wold 

  
Nationaal Park Drents-Friese Wold is een van de grootste bos- en 
natuurgebieden van ons land. U vindt er een bonte schakering van 
landschappen. Van uitgestrekte bossen tot vennen, veentjes en duinen. In de 
Kale Duinen stuift het zand. Langs de randen van het park liggen karakteristieke 
dorpen, temidden van akkers en weilanden. Ontdek het Drents-Friese Wold zelf. 
Te voet, per fiets of te paard. 
 

Er zijn nog maar weinig plaatsen in Nederland waar je zo’n groot aaneengesloten 
natuurgebied vindt als in het Drents-Friese Wold. Ideaal voor natuur- en rustzoekers. 
Door de grootte loop je elkaar niet snel voor de voeten, zelfs niet in het hoogseizoen. 
Bijzonder is ook de enorme afwisseling. Van droge stuifzanden tot natte stukken 
veen en heide. Staatsbosbeheer beheert de boswachterijen Appelscha en Smilde. In 
de bossen huizen vele soorten vogels. Het kleine goudhaantje, de boomvalk en de 
wespendief. En het wemelt van de zoogdieren, waaronder reeën, hermelijnen, 
marters en vossen.  

Lengte: 2,2 km 

Markering: Groen 

Begeleiding: Het bezoekerscentrum Drents-Friese Wold is rolstoeltoegankelijk en ook 

geschikt voor doven en slechtzienden. 

Bereikbaar: Tussen Appelscha en Diever, op de grens van Friesland en Drenthe 

Startplaats: Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold, Terwisscha 6a, Appelscha 

Breedtegraad:  52°57.162 N    Lengtegraad:  6°18.610 E 

Bijzonderheden: Heerlijk groot terras. 

Faciliteiten: Horeca, toiletten, winkel, informatiecentrum, kinderactiviteiten. 

Informatie: Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold 

 
Honden àltijd en uitsluitend aan de lijn. 

 

http://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/Drents%20Friese%20Wold/Toegankelijkheid.aspx

