Ontdek de Drentse
nationale parken
Drenthe is drie nationale parken rijk:

zijn opgeleid als gastheer zorgen voor een

natuurgebieden waar je welkom bent

gastvrij onthaal. Bij hen kun je terecht voor

om te ontdekken, te genieten en tot rust

informatie over het park en de omgeving,

te komen. Elk park heeft zijn eigen verhaal,

maar natuurlijk ook voor een lekker kopje

zijn karakteristieke landschap en unieke

koffie met gebak, een lunch of diner, of een

natuur.

overnachting.

In elk park worden het hele jaar door allerlei

Maak kennis met de nationale parken

excursies en andere activiteiten georgani-

Drentsche Aa, Drents-Friese Wold en

seerd. Recreatie- en horecaondernemers die

Dwingelderveld.

Drentsche Aa

Het verhaal van de Nederlandse natuur
Nederland heeft twintig nationale parken. Samen vertellen zij het verhaal van de
Nederlandse natuur. In de parken zijn alle soorten natuurlandschappen van ons land te
vinden: duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen, vennen. En ook de
bewoners variëren per park: bijzondere vogelsoorten, vlinders, reptielen en amfibieën,
edelherten, dassen, bevers, otters, zwijnen en zeehonden vinden in de
parken hun plek. Kijk op www.nationaalpark.nl voor een
overzicht van alle nationale parken in Nederland.
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Oeroud cultuurlandschap vol natuur

Grenzeloos genieten

Beken die nog altijd ongestoord hun natuurlijke loop

voorjaar bespikkeld met de bloemen

Op de grens van Drenthe en Friesland ligt het op één na

Het Aekingerzand is een levend

Heide tot aan de horizon. Op het Dwingelderveld kun

Misschien zie je op een van die

volgen. Kronkelend door een gaaf gebleven esdorpen-

van bijzondere planten als dotter-

grootste bos- en heidegebied van Nederland. Je kunt er

stuifzandgebied, waar de wind het zand

je je nog voorstellen hoe Drenthe er ruim een eeuw

kijkpunten de dodaars, of zelfs de

landschap, waar akkers, weilanden, houtwallen, bos,

bloem, brede orchis en zwartblauwe

eindeloos struinen, door mysterieus dennenbos en over

nog laat stuiven. In het voorjaar klinkt

geleden uitzag. Hier strekt zich het grootste vochtige

roodhalsfuut, een van de zeldzaamste

heide en sfeervolle dorpen elkaar afwisselen in een

rapunzel. Daarnaast vind je hier ook

eindeloze heide, langs stuivende zandduinen en langs

hier de zang van de boomleeuwerik.

heidegebied van West-Europa uit. Geflankeerd door

broedvogels van Nederland. Behalve

aangenaam ritme. Duizenden jaren samenspel tussen

nog eens de grootste concentratie van

vennen die als verborgen parels glinsteren tussen de

Het is een van de weinige gebieden

gevarieerd bos, jeneverbesstruwelen en tientallen

voor broedvogels is het Dwingelderveld

natuur en mens heeft in het gebied van de Drentsche

zichtbare prehistorische monumenten

bomen.

in Nederland waar de tapuit nog

schitterende vennen en veentjes. Geen wonder dat in

een paradijs voor vlinders, zoals het

Aa een harmonieus cultuurlandschap gevormd dat in

in ons land. Waaronder tien

broedt. Het stuivende zand heeft in

het Dwingelderveld veel bijzondere planten en dieren

heideblauwtje, en voor reptielen. Alle

Nederland zijn weerga niet kent.

hunebedden en meer dan tweehonderd

Wandelen, fietsen of te paard het Wold verkennen, de

het verleden de heuvelachtige bodem

voorkomen.

drie inheemse soorten slangen komen

grafheuvels, sommige schilderachtig

mogelijkheden zijn onbegrensd. Gemarkeerde routes

gevormd.

gelegen in het historische landschap.

zijn er volop, en voor rolstoelgebruikers is er het

Schitterende fiets- en wandelpaden voeren over de

wandelaars. Een dicht vlechtwerk van paden, zandwegen

verharde familiepad bij het Buitencentrum te Appel-

heide en door het bos. Water is hier nooit ver weg.

en landweggetjes brengt je naar alle mooie plekjes.

scha. Wie van uitzichten over het natuurlandschap wil

Als je van de radiotelescoop bij Lhee richting Kraloo

Het Nationaal Park Drentsche Aa is een paradijs voor

Grote stille heide

hier voor: adder, ringslang en gladde
slang.

Ook als fietser kom je hier aan je trekken; je volgt

Beleef de geschiedenis. Kijk voor meer

genieten, heeft de keus uit liefst drie uitkijktorens. Vanaf

Kom ook genieten. Kijk voor meer

fietst, passeer je over een vlonder een natte laagte.

Beleef de stille weidsheid. Kijk voor

gewoon het netwerk van fietsknooppunten. Na iedere

informatie op www.drentscheaa.nl, of

de toren bij het Aekingerzand overzie je het stuifzand en

informatie op www.np-drentsfriese-

Een ander pad voert langs de heideplassen van het

meer informatie op www.np-dwingel

bocht volgt een verrassend uitzicht.

ga te rade bij een van de vele gastheren

het brongebied van de Vledder Aa; aan de rand van het

wold.nl of kom langs bij Buitencentrum

Holtveen. Hier vind je een kijkwand waar je water-

derveld.nl of kom langs bij het

Natuur is hier overal. Het gebied is vermaard om zijn

en gastvrouwen (adressen op de

Doldersummerveld kijk je uit over de heide. De toren op

Drents-Friese Wold, Terwisscha 6a in

vogels kunt bekijken. Vergeet niet ook een bezoek te

bezoekerscentrum, Benderse 22

plantenrijkdom. De hooilanden langs de beek zijn in het

website).

de Bosberg brengt de wijde omgeving in beeld.

Appelscha.

brengen aan de vogelkijkhut bij de Davidsplassen.

in Ruinen.

