
Informatiemap
Park De Zeegser Duinen

Allereerst heten wij u van harte welkom op recreatiepark De Zeegser Duinen. 
Om uw verblijf zo prettig en aangenaam mogelijk te laten verlopen, hebben wij deze informatie- 

map voor u samengesteld. Naast de voor u belangrijke informatie over uw vakantieverblijf, treft u 
ook een aantal algemene en recreatieve tips aan. U kunt met vragen natuurlijk ook altijd terecht 

op de websites dutchen.nl en natuurlijk bij de receptie. We zijn blij met uw komst en wensen u 
een heel fijn verblijf toe op Park De Zeegser Duinen. 

Team Park De Zeegser Duinen
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Parkregels
Auto’s op vakantiepark De Zeegser Duinen
Bij Park De Zeegser Duinen kunt u uw auto bij uw vakantie lodge parkeren. Bij de suite lodges (4 persoons) is 
parkeren van 1 auto toegstaan. Bij de villa lodges voor 6 en 8 personen is het toegestaan om 2 auto’s bij de 
woning te parkeren. Daarnaast bevinden zich diverse parkeerhavens aan de zijkant van de wegen waar auto’s 
geparkeerd kunnen worden. Tevens kunt u gebruik maken van de parkeerplaatsen tegenover het Fletcher 
Hotel. 

Fietsen 
Uw fietsen kunt u bij de lodge neerzetten tegen het fietsenhekje of indien aanwezig in de houten berging. Wij 
verzoeken u geen fietsen te stallen tegen de woningen. 

Afval 
U kunt uw afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalcontainers bij de ingang van het park. Er zijn contai-
ners voor algemeen afval, plastic en glas. 

Huisdieren 
Huisdieren zijn alleen toegestaan in de daartoe toegewezen woningen en dient u op het park aan te lijnen. 

Kinderen 
Ons park is voor jong en oud! Wel willen we de ouders vragen aandacht te besteden aan de volgende punten: 
Bij het spelen graag de omgeving en overige bewoners respecteren. Daarnaast zijn er diverse buitenspellen te 
leen bij de receptie voor extra vermaak. 
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Adressen en telefoonnummers
Alarmnummer 112 
Algemeen nummer politie (geen nood) 0900 8844 
Brandweer 0592 266 662 

Huisarts
Huisartsenpraktijk Nieuwe Rijksweg (v.a. park: 6,3 km. Reistijd auto: 9 minuten) 
Telefoon: 0592-541225 
Spoedlijn: 0592-541248 
Adres: Nieuwe Rijksweg 11, 9481 AN Vries 

Huisartsenpraktijk De Marke (v.a. park: 6,5 km. Reistijd auto: 10 minuten) 
Telefoon: 0592 541324 
Adres: Markestraat 3, 9481BH Vries 

Huisartsenpost (buiten openingstijden huisarts te bereiken)  
Telefoon:  0900-1120112 
Adres: Europaweg Zuid 1, 9401 RK Assen (in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen) 

Apotheek 
Apotheek Vries (v.a. park: 6,4 km. Reistijd: 10 minuten) 
Telefoon: 0592 54 16 74 
Adres: Veltenburgerdijk 2, 9481 AH Vries 
Openingstijden ma. - vr. vanaf 08.00 uur tot 17.30 uur (zat. en zo. gesloten) 

Tandarts 
Tandarts Praktijk Hans Jorna (v.a. park: 6,5 km. Reistijd auto: 10 minuten) 
Telefoon: 0592 541522 
Adres: Markestraat 3 a, 9481 BH Vries 
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Belangrijk

Aankomst & vertrek
Inchecken: U kunt vanaf 15:00 uur inchecken
Uitchecken: U kunt tot 10:00 uur uitchecken

 

Flying desk & Receptie
De beheerder van Park De Zeegser Duinen is tijdens de openingstijden van de receptie te bereiken op 
0592-201347. Voor noodgevallen is dit nummer 24 uur per dag bereikbaar.  

Openingstijden receptie:
Maandag  10.00 – 17.00 uur
Dinsdag   10.00 – 17.00 uur
Woensdag  Gesloten
Donderdag  10.00 – 17.00 uur
Vrijdag   10.00 – 17.00 uur
Zaterdag   12.00 – 15.00 uur
Zondag   Gesloten

Mocht u tijdens de openingstijden niemand bij de receptie aantreffen, dan zijn wij elders op het park en kunt 
u ons gerust bellen op het bovengenoemd nummer. 

Adres
Schipborgerweg 19, 9483 TL Zeegse 

Email en telefoonnummer
E-mail adres: welkom@parkdezeegserduinen.nl
Telefoonnummer beheerder: 0592-201347
Telefoonnummer Dutchen algemeen: 023 7410061

Vertrek
Helaas komt er aan elke vakantie een einde. Tot 10:00 uur kunt u gebruik maken van uw vakantiehuis en u 
kunt zich afmelden bij de receptie of via whatsapp. Voordat u de woning verlaat, verzoeken wij u vriendelijk 
om bij uw vertrek op het volgende te letten: 

• De afwas is gedaan en is opgeruimd;
• De verwarming is teruggedraaid naar 17° Celsius;
• Alle ramen en deuren zijn gesloten;
• Eventueel verplaatste meubels staan weer op de oorspronkelijke plaats;
• Afval is in de container op het park gedeponeerd;
• U heeft melding gemaakt van eventuele breuk en/of beschadigingen aan de woning of woninginventaris

Vertrek buiten reguliere tijden
Het kan gebeuren dat u onverwachts eerder moet vertrekken dan gepland of dat u graag nog iets langer wilt 
blijven. Neem hiervoor contact op met de beheerder. 
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Extra’s bijboeken
De Koffiejongens
Uw luxe vakantiehuis is standaard voorzien van een Nespresso koffiemachine, waarmee u op elk moment van de 
dag de heerlijkste kopjes koffie kunt bereiden. 
Koffiecups zijn verkrijgbaar bij de receptie. 
U kunt een keuze maken uit de onderstaande soorten

• De Koffie Jongens - Espresso
• De Koffie Jongens - Lungo

Fietsen huren op www.fietseninzeegse.nl 
Op het park hebben wij een aantal e-bikes en een elektrische bakfiets te huur (ook kinderzitjes voor achterop ver-
krijgbaar). U kunt online een reservering maken (minimaal 1 dag van te voren). De fietssleutel kunt u ophalen bij 
de receptie. U mag de gehuurde fiets(en) bij uw lodge plaatsten tijdens de gehuurde periode. Voor leuke fietsrou-
tes verwijzen wij u naar www.drenthe.nl  Wandelroutes in de omgeving kunt u afhalen bij de receptie. 

Ontbijtservice 
Begin de dag goed met een heerlijk ontbijt.  Het complete of luxe ontbijt kan dagelijks (m.u.v. zon- en feestdagen) 
worden bezorgd bij u, zodat u de deur niet uit hoeft voor het ontbijt. Wilt u een compleet of luxe ontbijt bestellen 
van de plaatselijke bakker geeft het dan door vóór 16.30 uur aan de receptie. 

Overige 
Verder is o.a. verkrijgbaar bij de receptie: wijn, marshmallows, kolen en brandhout

6



Huishoudelijk reglement
Artikel 1- Ordebepalingen

1. Iedere Huurder of bezoeker is gehouden de privacy en de rust van de andere huurders en bezoekers   
 van het park te respecteren.
2. Zonder toestemming van de beheerder is het huurder verboden:
 a. Met een vrachtwagen of ander groot voertuig in het park te komen;
 b. (boot)trailers, aanhangers, caravans of dergelijke te parkeren, al dan niet op het terrein van   
  de eigen vakantiewoning;
 c. auto’s, vaartuigen en andere voertuigen te parkeren in het park, anders dan op de daarvoor   
  aangewezen parkeerplaatsen; 
 d. Huurder verplicht zich zijn voertuigen te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen.    
  Parkeren in tuinen en op grasvelden is verboden. 
 e. Bij het op- en afrijden van het terrein is men verplicht een maximum snelheid van 5 km    
  per uur aan te houden. Bij vaststelling van overtreding van deze regel, heeft de beheerder   
  het recht de auto buiten het park te laten plaatsen of te weren. Op het gehele terrein    
  is het wegenverkeersreglement van toepassing; 
 f. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan   
  andere bewoners van het park. 
 g. Huisafval buiten de vakantiewoning te plaatsen. De huurder dient het perceel van de    
  vakantiewoning vrij te houden van afval;
 h. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur zich met gemotoriseerde voertuigen en/of voorwerpen op   
  het park te begeven;
 i. Auto’s van bezoekers te parkeren binnen het park. Deze dienen geparkeerd te worden    
  buiten het park;
 j. Fietsen in of buiten tegen de woning te plaatsen;
 k. De paden en de hoofdingang te blokkeren met welk obstakel dan ook, zulks in verband met   
  de bereikbaarheid van het park voor hulpdiensten en bij calamiteiten;
 l. Open vuur en vlam te maken, behoudens bij gebruik van de stookplaats. Het gebruik van   
  een barbecue, tenzij aanwezig bij de woning, is niet toegestaan.
 m. Goederen (waaronder dranken, etenswaren of drugs) in het park te koop aan te bieden,   
  drugs te gebruiken of de vakantiewoning te gebruiken voor de uitoefening van een beroep   
  of bedrijf;
3. In strijd met dit reglement gestalde of geparkeerde objecten zoals genoemd in lid 2 sub b en c   
 worden zonder enige waarschuwing verwijderd voor rekening van de eigenaar.
4. Het is niet toegestaan zich in het park dusdanig te gedragen, te voetballen of een ander hinderlijk   
 spel te spelen, ten gevolge waarvan een gevaarlijke dan wel hinderlijke situatie ontstaat, een en   
 ander ter beoordeling van de beheerder.
5. Het is niet toegestaan door het aanbrengen van vlaggen, affiches of anderszins uitdrukking te geven   
 aan een bepaald staatkundig of kerkelijk streven. 
6. Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te   
 gebruiken.
7. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in gebruik afstaan, noch daarin meer personen    
 doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming   
 van de verhuurder.
8. Het is niet toegestaan te roken in de woningen.
9. Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken    
 overeenkomstig de door DUTCHEN of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
10. Indien huurder handelt in strijd met het hiervoor in dit artikel gestelde is de beheerder bevoegd   
 huurder van het terrein te verwijderen en verdere toegang tot het park te ontzeggen. Dit zal    
 onherroepelijk en op staande voet leiden tot annulering van de huurovereenkomst zonder restitutie   
 van de betaalde huur en borgstelling.
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Artikel 2- Schade

1. Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de   
 daarin aanwezige zaken (zoals bijvoorbeeld stoffering en huisraad, maar daartoe niet beperkt)   
 toegebrachte schade. Zulks geldt eveneens voor vermissing van een van deze zaken. 
2. Een schadegeval dient door Huurder direct aan de Beheerder doorgegeven te worden, in ieder geval   
 voor het verlaten van het park.
3. Mocht Huurder zelf schade aantreffen bij aankomst, dan dient hij deze binnen 2 uur na aankomst te   
 melden bij de receptie. 
4. Mocht er door verhuurder/beheerder achteraf schade worden geconstateerd welke door Huurder   
 niet is gemeld, dan zal deze schade worden beschouwd als door Huurder tijdens diens huurperiode   
 te zijn ontstaan en voor rekening van Huurder komen..
5. Verhuurder zal Huurder een schadeformulier toesturen betreffende deze schade. Huurder is verplicht  
 deze getekend te retourneren zodat deze schade ingediend kan worden bij de schadeverzekeraar.

Artikel 3- Huishoudelijk afval

1. Huisvuil dient verpakt in gesloten zakken in de daartoe bestemde container(s) te worden gestort.
2. Chemisch afval mag niet in de huisvuilcontainer worden gestort. 

Artikel 4- Huisdieren

1. Huisdieren mogen alleen worden meegenomen indien dit in de reservering is overeengekomen. Is   
 dit niet het geval, dan kan weigering van het huisdier of omboeking naar een ander vakantieverblijf   
 het gevolg zijn.
2. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.
3. Een hond en/of kat dient buiten het park te worden uitgelaten en mag niet loslopen buiten het   
 perceel van de eigen vakantiewoning.
4. Een hond dient buiten de vakantiewoning steeds aangelijnd te zijn.
5. Wanneer het park door huurder verlaten wordt is het niet toegestaan een hond in en/of om de   
 vakantiewoning achter te laten.

Artikel 5- (Brand-)veiligheid

1. Huurder dient de brandweervoorschriften en – aanduidingen op te volgen.
2. Het is verboden om vuur te maken op andere dan de daarvoor ingerichte en aangegeven plaatsen.
3. Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. Het is verboden kaarsen en dergelijke te laten  
 branden tijdens afwezigheid van huurder.
4. Barbecueën is in het gehele park niet toegestaan, behalve indien gebruik wordt gemaakt van de bij de  
 woning aanwezige faciliteiten.

Artikel 6- Aankomst en vertrek

1. Huurder dient zich bij zowel aankomst als vertrek te melden bij de beheerder/receptie.
2. Huurder dient, tenzij in de reserveringsbevestiging anders is bepaald, het vakantiehuis    
 uiterlijk op de in de reserveringsbevestiging aangegeven tijd te hebben verlaten. DUTCHEN is nimmer   
 verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een   
 later tijdstip dan in de reserveringsbevestiging is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag   
 per dag te betalen.

8



3. Bij vertrek dient Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon   
 achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats   
 (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen    
 op de daartoe bestemde plaats, keuken en ijskast dienen schoon te worden achtergelaten en vuilnis   
 dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde container.  De Eigenaar/Beheerder    
 is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder   
 constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het   
 vakantiehuis niet bezemschoon is, of anderszins niet in orde is, is Eigenaar/ Beheerder gerechtigd om   
 extra (reiniging)kosten aan Huurder in rekening te brengen.
4. De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien   
 Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet  
 of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, of anderszins niet in orde is, is Eigenaar/ Beheerder   
 gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan Huurder in rekening te brengen.
  

Artikel 7- Overige bepalingen

1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van eigendommen van huurder. 
2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast veroorzaakt door derden. 
3. In alle gevallen dient huurder en zijn bezoekers zich stipt te houden aan dit reglement, aanwijzingen   
 van personeel en andere daartoe bevoegde personen.
4. De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor de vakantiewoning te betreden voor inspectie   
 en/of het (laten) verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
5. De directie en/of de met toezicht op de nakoming van dit reglement belaste personen zijn    
 gerechtigd, zonder voorafgaande waarschuwing degene die enige bepaling van dit reglement niet   
 nakomt of overtreedt, te verwijderen en verdere toegang tot het park te ontzeggen, zonder restitutie   
 van de betaalde huur en eventuele borgstelling.
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Denk Groen!
Duurzaam ondernemen staat hoog in het vaandel bij Dutchen. 
Bij het onderhoud van onze parken gebruiken wij zoveel mogelijke duurzame materialen. 

Zo worden de woningen op onze parken schoongemaakt met milieuvriendelijke producten die voorzien zijn van 
het ecolabel. Een ecolabel is een keurmerk dat wordt toegekend aan producten of diensten die minder milieube-
lastend zijn dan kwalitatief vergelijkbare producten of diensten, op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. 

Daarnaast wordt er in de woningen gebruikt gemaakt van toiletpapier met het fsc keurmerk. Door FSC te gebrui-
ken, wordt er direct bijgedragen aan de bescherming van onze wereldwijde bossen en aan een gezonde leefom-
geving voor mens en dier wereldwijd. Omdat u het bos op deze manier economische waarde geeft, zorgt u ervoor 
dat het behouden blijft. 

Ons streven is een bijdrage te leveren aan het bevorderen van milieubewustzijn onder onze medewerkers en 
leveranciers. Wij verzoeken u vriendelijk bewust enkele eenvoudige dagelijkse handelingen toe te passen tijdens 
uw verblijf op onze parken. 

Ook u kunt zorgen voor een duurzaam verblijf door op een aantal punten te letten. 

• Zet ‘s avonds en bij het verlaten van de lodges de thermostaat lager, alle woningen
 op onze parken zijn uitstekend geïsoleerd.
• Trek de oplader uit het stopcontact wanneer apparatuur zoals mobieltjes niet worden
 opgeladen.
• Scheid uw glas, plastic en restaval doe het in de daarvoor bestemde afvalcontainers bij de
 ingang van het park.
• Wees zuinig met water tijdens douchen, tandenpoetsen en handen wassen.
• Laat niet onnodig overal het licht branden.
• Maakt u gebruik van de airco (indien aanwezig)? Sluit dan alle ramen en deuren.
• Indien u geen gebruik maakt van de jacuzzi (indien aanwezig), sluit dan de deksel om de warmte van het 

water op peil te houden.



Vervoer & winkels
Taxi
Taxi Dorenbos 0592 - 615 000     

Electrische auto opladen
Bij de receptie bevinden zich twee oplaadpunten voor uw elektrische auto. Daarnaast zijn er een aantal wo-
ningen uitgerust met een eigen laadpaal. Het is NIET toegestaan uw auto op te laden vanuit uw lodge.

Winkels
ALBERT HEIJN Zuidlaren (op ca. 4,5 km afstand van het park en zo’n 10 minuten rijden) 
Stationsweg 33, Zuidlaren

Openingstijden:
Van maandag tot zaterdag vanaf 08.00 uur tot 21.00 uur Op zondag van 10.00 tot 18.00 uur

JUMBO Zuidlaren 
Stationsweg 8 te Zuidlaren (op ca. 4,7 km afstand van het park en zo’n 11 minuten rijden)

Openingstijden:
Van maandag tot zaterdag vanaf 08.00 uur tot 21.00 uur Op zondag van 10.00 tot 18.00 uur

Tip: Bezoek ook eens de lokale markt in de omgeving.
Elke vrijdag in Zuidlaren op de brink vanaf 12.00 tot 17.00 uur. 
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IN ZEEGSE, op loopafstand vanuit uw Lodge

Fletcher Hotel De Zeegser Duinen, Schipborgerweg 8 - Zeegse
Restaurant Paviljoen Duinoord - Live Cooking Buffet (ontbijt en diner). Lunch is à la carte in Grand Café. https://
www.hoteldezeegserduinen.nl/nl/restaurant
Dagelijks geopend.

Het Witte Huis, Schipborgerweg 7 - Zeegse
Eetcafé (lunch en diner). Gesloten op maandag en dinsdag. https://www.wittehuiszeegse.nl/
Snacks afhalen: Ook kunt u diverse snacks afhalen zoals ambachtelijke friet, hamburgers, kroketten en bitterballen. 
Wilt u snacks afhalen bel dan 0592 54 16 18.

Ribhouse Texas Zeegse, Hoofdweg 42 - Zeegse 
Steaks & ribs (diner). Geopend: woensdags t/m zondags. https://www.ribhousetexas.nl/zeegse/

IN SCHIPBORG, op 750 meter van het park

Restaurant De Drentsche Aa 
Lunch en diner. Maandags gesloten. https://www.de-drentsche-aa.nl/

IN OUDEMOLEN, op 2,8 km van het park

Herberg De Fazant
A la Carte restaurant (lunch en diner) 
Openingstijden: Maandag en dinsdag gesloten. https://www.herbergdefazant.nl/ 

IN ZUIDLAREN, nabij op zo’n 4,5 km

Restaurant De Vlindertuin
Diner: Franse keuken met moderne twist. Met één Michelin ster bekroond. Openingstijden: Dinsdag tot en met 
zaterdag. Reserveren gewenst. https://www.restaurant-devlindertuin.nl/ 

Het gezellige toeristische dorpje Zuidlaren biedt een diversiteit van restaurants aan. Van pizzeria’s, Chinese & 
Indische restaurants, pannenkoeken eten, snackbars tot diverse eetcafé’s. Voor beoordelingen kunt u kijken op 
https://www.tripadvisor.nl/Restaurants-g227932- Zuidlaren_Drenthe_Province.html 

Tevens kunt u in de nabije steden Assen en Groningen heerlijk uit eten. 

Horeca in de buurt
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A28

Groningen
25 minuten 

25 minuten 

Boswachterij
Gieten-Borger

Anloo

Zuidlaardermeer

FoxholstermeerPaterswoldemeer

Assen

Zuidlaren

Zeegse

Schipborg

Eelde

Haren

Vries

Midlaren

Gieten

Gasselte

Borger

Balloo

Grolloo

Rolde

TT Circuit Assen

Attractiepark
Sprookjeshof

Hunebed 
Tynaarlo/Zeegse

Balloërveld met
schaapskudde

Albert Heyn
Bakkerij Feenstra
Jumbo
GoPure biologische winkel
Diverse restaurants
Diverse winkels en boutiques
 

Restaurants:
Fletcher Hotel De Zeegser Duinen
Eetcafe Het Witte Huis
Restaurant Ribhouse Texas
 

Restaurants De Fazant, Oudemolen

Kanovaren en restaurant 
aan Drentsche Aa

N33

Vogelkijkhut 
Friescheveen

Siepelveen en Zeegser Duinen

Archeologisch reservaat
De Strubben / Kniphorstbosch

Beekdal Anloërdiep

Aardkundig monument 
Drouwenerzand

Buitencentrum Boomkroonpad
met informatiecentrum

Vlonderpad Grolloerveen

Uitkijktoren
Holmers-Halkenbroek

Rondwandeling
Acht van Amen

Kampsheide
Tumulibos
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De omgeving 
Welkom in het Nationaal Park Drentsche Aa 
Volg de eeuwenoude karrensporen naar grafheuvels, hunebedden en galgenbergen. Struin over rustige 
weggetjes of banjer dwars door de modder. Beleef het water, de heidevelden en de vennen of juist de 
uitgestrekte bossen met hun zandmeren en strandjes. De kleuren en geluiden van de natuur, de vogels, de 
vlinders en de beek. Maak een spannende tocht in het pikkedonker of fiets ontspannen door de beekdalen. 
Ontdek de Drentse heidekoeien en de grootste schaapskudde van Drenthe. Proef de streekproducten. Onze 
gastheren en gastvrouwen bieden u een warm onthaal en delen met liefde de geheimen van het gebied. Hier 
komt u echt op adem.

Duizenden jaren cultuur in een waaier van beken
Wat dit Nationaal landschap zo mooi maakt, is natuurlijk die prachtige beek die kringelt door het landschap. 
De Drentsche Aa is een prachtige beek van ruim 28 kilometer, die door het landschap slingert. Ze brengt u naar 
de mooiste plekjes van dit park. Het bijzondere aan dit Nationale Park is dat het 21 dorpen en gehuchten telt. 
U komt dus vast een keer door zo’n mooi es- of brinkdorp. Laat u verrassen door het afwisselende landschap 
van dit unieke natuurgebied.

Balloërveld
Het Balloërveld, een prachtig groot heideveld (367 ha). Als u hier wandelt, dan bent u even in een andere 
wereld. Door beekdalen fietsen of wandelen is een belevenis op zich. U komt langs veenmeertjes en  
zandverstuivingen en ook hier vindt u de mystieke reuzen van Drenthe: de hunebedden. Een tussenstop 
nodig? In de pittoreske dorpjes Balloo, Rolde, Gasteren of Loon is het heerlijk bijkomen op een terrasje of in 
één van de gezellige eetgelegenheden.

Dorpjes langs de Drentsche Aa
Zuidlaren, Grolloo, Orvelte en Annen; het zijn nog maar vier van de eenentwintig dorpen die het Drentsche 
Aa gebied telt. Elk dorpje is een bezoek meer dan waard. Authentieke Saksische boerderijen, prachtige oude 
panden en straatjes, brinken, gezellige restaurants en leuke winkeltjes.
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Ontdek Drenthe
Drenthe is de fietsprovincie van Nederland. Fietsen met vijfsterren, dat doet u in Drenthe! Een afwisselend 
landschap van bos, heide, vennetjes en zandverstuivingen. Voor toerfiets, e-bike, of mountainbike. We  
hebben een uitgebreid fietsnetwerk. Rijd van knooppunt naar knooppunt, volg een mooie vaste route of laat 
het aan het toeval over. U komt hier altijd uit op een mooie plek.

Ook wandelliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. Het ene moment staat u midden in een paarse zee vol 
heide. Even later wandelt udoor oude bossen, om vervolgens te genieten van een kopje koffie op een gezellig 
Drents brink plein. Door de vele wandelpaden kunt u alle kanten op. En de weg wijst zich hier vanzelf!

Drentsche Aa Smaakroute
In het gebied van de Drentsche Aa wordt veel heerlijks geproduceerd. Dit zijn veelal producten die hun 
wortels hebben in de streek zelf. Om te laten zien op welke wijze het prachtige landschap samengaat met ons 
voedsel heeft het Nationaal Park Drentsche Aa een smaakfiets route uitgezet langs leveranciers en verkoop 
punten van deze streekproducten. Deze smaakvolle tocht is een route van 56 kilometer. De route bestaat uit 
twee ‘lussen’. Een noordelijke- en een zuidelijke lus van elk ongeveer 28 kilometer lengte. Via de link kunt u de 
smaakt fietsroute downloaden: https://www.drentscheaa.nl/divers/fietsen/

Nationaal Park Drentsche Aa fietsroute
Fietsroute ‘Rondje Drentsche Aa’. Lengte 32 km.
Download de route https://www.drentscheaa.nl/divers/fietsen/

Fietsknopenpunt
Het fietsknooppuntensysteem is ideaal wanneer u zelf uw eigen route en het aantal kilometers wilt  
samenstellen. Via knooppunt kaartjes of een online routeplanner stelt u een eigen fietsroute samen.

Wandelroute Drentsche Aa (Staatsbosbeheer)
Met deze wandelroute door de Drentsche Aa loopt u langs de eeuwenoude karresporen, grafheuvels en  
hunebedden. Het Schipborger Diep kronkelt door de dotterbloem hooilanden, waar dotters, orchideeën en 
blauwe knoop bloeien. Lengte 20 km maar de route is in te korten in 10 km.
Meer informatie: https://www.staatsbosbeheer.nl/routes/drentsche-aa/wandelroute-drentsche-aa
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MTB Route Drentsche Aa (Lengte route 33 km)
U fietst door Balloo, over Balloërveld, door Gasteren, langs Schipborg, door Zeegse, langs Oudemolen, Taarlo, 
Loon en terug via Kampsheide.
Meer informatie: http://mtbroutesdrenthe.blogspot.com/2013/05/38-km-drentsche-aa.html

Kanotocht Drentsche Aa  
De Borg Recreatie te Schipborg (Afstand v.a. park: 1,5 km)
Deze kanoroute brengt u over het schitterende riviertje de Drentsche Aa vanuit Schipborg naar De Punt. 
Onderweg kunt u volop genieten van het prachtige stroomdallandschap en de sterk meanderende rivier. De 
lengte van de tocht is ongeveer 14 km. Bij het eindpunt wordt u weer opgehaald. Er zijn geen vaste  
ophaaltijden, u kunt ons gewoon bellen. De Drentscha Aa tocht is ideaal voor natuurliefhebbers.
Omdat u door het Nationaal Park De Drentsche Aa vaart mag deze route maar zeer beperkt bevaren worden. 
Voor meer informatie en reserveren. http://www.deborgrecreatie.nl/kanoverhuur.html
Adres: Borgweg 37, 9469 PG Schipborg. Telefoon: 050-4091251

Jachthaven Meerzicht Midlaren (Afstand v.a. park: 7,3 km)
De jachthaven ligt aan de zuidoevers van het Zuidlaardermeer. BIj de jachthaven Meerzicht kunt u een sloep 
of motorboot huren. Adres: Meerzicht 1A, 9475 TA Midlaren. Telefoon: 050-4091446. 
http://www.jachthavenmeerzicht.com/114537145
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De highlights van Drenthe
Of u nu actief wilt genieten van onze prachtige natuur, rust en ruimte zoekt, cultuur komt snuiven of één van de 
vele evenementen wilt bezoeken, Drenthe is de plek waar u uw tijd het best besteedt.

Wildlands Adventure Zoo Emmen (Afstand v.a. park 45 km. Reistijd auto: 38 minuten)
Maak een wereldexpeditie in één dag. In WILDLANDS Adventure Zoo Emmen reist u door de jungle, de savanne 
en het poolgebied. Als echte ontdekkingsreiziger ontdekt u nieuwe werelden, staat u oog in oog met wilde 
dieren en beleeft u spannende avonturen.
https://www.wildlands.nl/

Sprookjeshof Zuidlaren (Afstand v.a. park 5,5 km)
Zin in een dagje uit vol plezier, spelen, klimmen en klauteren? Kom dan naar attractiepark Sprookjeshof in  
Drenthe. Niet alleen bij mooi weer, maar ook bij regen of sneeuw, want Sprookjeshof beschikt over een 3000m2 
grote indoor speeltuin voor volop speelplezier het hele jaar door! Sprookjeshof is niet alleen een attractiepark, 
want er kan ook een rondvaart worden gemaakt over het Zuidlaardermeer. https://www.sprookjeshof.nl/

DX ADVENTUREPARK Gasselte (Afstand v.a. park: 21,6 km. Reistijd auto: 22 minuten)
DX Adventurepark is het grootste open waterpark van Nederland in Gasselte. In dit park kunt u met het hele 
gezin of met uw vrienden volop plezier beleven. De topattractie is een spectaculaire waterschans die zelfs bij de 
echte waaghalzen zorgt voor een adrenaline kick. Het aquapark is een parcours waarop u kunt glijden, klimmen, 
slingeren, klauteren, balanceren en zelfs gelanceerd kan worden vanaf de blob. https://dxadventurepark.nl/

VAM-berg (Col du VAM) Wijster (Afstand v.a. park: 45 km. Reistijd auto: 35 minuten)
Het fietsparcours op de Col du VAM bestaat uit drie klimroutes en één afdaling. De Col du VAM is zo’n 37 meter 
hoog. De routes zijn in totaal 2100 m lang en hebben een gemiddeld stijgingspercentage van 10%. Op de meest 
noordelijke route wacht aan het einde van het parcours ook nog eens een keienstrook van 150 meter met een 
stijgingspercentage van maar liefst 15%. Een echte kuitenbijter dus! http://www.wijster.info/fietsen_vamberg.
php
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Musea
Drents museum in Assen (Afstand v.a. park 12,5 km. Reistijd auto: 21 min.) Het Drents Museum 
is een museum met internationale allure dat jong én oud inspireert met verhalen over archeologie, kunst en 
geschiedenis.
https://drentsmuseum.nl/

Hunebedcentrum in Borger (Afstand v.a. park 23,5 km. Reistijd auto: 23 min.)
Het hunebedcentrum op de Drentse Hondsrug zet u op het spoor naar de prehistorie. Naar de tijd dat de eerste 
boeren zich in Drenthe vestigden. Deze boeren bouwden de indrukwekkende stenen grafmonumenten waarvan 
de restanten nu nog steeds in het Drentse landschap zijn te bewonderen. Er staan er nog 54 en het grootste 
staat pal naast het centrum.
https://www.hunebedcentrum.eu/

Herinneringscentrum Kamp Westerbork (Afstand v.a. park 21,2 km. Reistijd auto: 23 min.)
Midden in Drenthe ligt een plek met een geschiedenis. Hier worden de levens van honderdduizend Nederlandse 
Joden in herinnering gehouden. Op het terrein van kamp Westerbork met reconstructies en monumenten, en in 
het museum. https://www.kampwesterbork.nl/

Wellness
Sauna- en beautycenter De Bron in Tynaarlo (Afstand v.a. park 5,9 km)
Diverse sauna’s en daarnaast kunt u behandelingen zoals massages, gezichtsbehandelingen en pakkingen 
reserveren. https://www.saunadebron.nl/

Beauty en wellnesscentre Balloo (Afstand v.a. park 9,6 km)
Bij de specialisten van Beauty Centre Balloo kunt u onder andere terecht om heerlijk tot rust te komen bij een 
van de gezichtsbehandelingen of lichaamsbehandelingen van Maria Galland. http://www.beautycentreballoo.nl/

Evenementen
Zomerse festivals. De mooiste tentoonstellingen. Theaterspektakels in de open lucht. De TT op het circuit in 
Assen (natuurlijk!). Fietstochten, mountainbike- en wielerevenementen. Wandeltochten die u op de mooiste 
plekjes brengen. Of kom lekker struinen op één van de fairs of rommelmarkten. In Drenthe beleef je het. 

Kijk hier voor alle evenementen in Drenthe: 
https://www.drenthe.nl/evenementen-activiteiten of kijk in de Op Stap Krant.
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