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LEGENDA

1 Buitencentrum Drents-Friese Wold
Hier kunt u naast informatie over de 
natuurlijke rijkdom van het park en 
de recreatieve mogelijkheden, ook 
ervaringen opdoen met zintuigen, 
dus ruiken, horen, zien zoals ook in 
het park zelf te beleven valt. Verder 
zijn er recreatieve routes, horeca en 
speelmogelijkheden voor kinderen.
Openingstijden april - oktober 
én tijdens schoolvakanties: ma t/m 
zo van 10-17 uur; November - maart: 
Woensdag van 11.00-16.00 uur, za en 
zo van 10.00-16.00 uur. Maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
gesloten. Gesloten op 1e kerstdag en 
nieuwjaarsdag

2 Toeristisch informatiepunt Diever
Ook hier kunt u terecht voor infor-
matie over alle mogelijkheden van 
het gebied.
Openingstijden mei - oktober 
ma t/m za van 10-16 uur; juli en 
augustus ma t/m za van 10-17 uur; 
november - april ma t/m vr 11-15 uur 
en za van 10-16 uur ook zaterdag van 
11 -15 uur

Gastheren en gastvrouwen van het 
Nationaal Park
Ook de gastheren van het Nationaal 
Park staan u graag te woord en 
hebben de meeste informatiefolders 
op voorraad. Gastheren zijn onder-
nemers in het hele gebied die ambas-
sadeur zijn van het Nationaal Park 
Drents-Friese Wold. De bedrijven zijn 
te herkennen aan een gevelbordje 
‘Gastheer’.

Twitteren over het Drents-Friese 
Wold: Gebruik #DrentsFrieseWold.
Vragen en opmerkingen kunt u
kwijt via @NationaalparkDF of 
@Naarbuiten_DFW

Adressen
Buitencentrum Staatsbosbeheer 
Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha, 
T: (0516) 464020;  
W: www.staatsbosbeheer.nl
Natuurmonumenten 
Benderse 22, 7963 RA Ruinen, 
T (0522) 472951;  
W: www.natuurmonumenten.nl
Stichting “Het Drentse 
Landschap” 
Postbus 83, 9400 AC Assen; 
T: (0592) 313552;  
W: www.drentslandschap.nl 
Stichting Maatschappij van 
Weldadigheid 
Maj. Van Swietenlaan 8, 8382 CG 
Frederiksoord; T: (0521)381225;  
W: www.mvwfrederiksoord.nl
Toeristsich 
Informatiecentrum Diever 
Bosweg 2a, 9781 LE Diever  
T: (0521) 59 17 48
Secretariaat Regionaal 
Landschap Drents-Friese 
Grensstreek 
Provincie Drenthe, Postbus 122, 
9400 AC  Assen
drents-friese-wold@drenthe.nl tel 
0592-365555 (tijdens kantooruren)

Nationaal Park Drents-Friese Wold 
maakt deel uit van een netwerk van 
20 nationale parken in Nederland.
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Het Drents-Friese Wold
in één oogopslag

Wold zonder grenzen met een verrassende 
variatie aan bos en stuifzand....
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Nationaal Park Drents-Friese Wold is een van 
de grootste aaneengesloten natuurgebieden van 
Nederland. 6150 hectare bos- en heidegebied pal op 
de grens van Friesland en Drenthe, bij uitstek geschikt 
voor het struinen over wandelpaden en ontdektochten 
op de fiets. Naast nationaal park is het Drents-Friese 
Wold ook een Natura 2000 gebied, dat houdt in dat 
het behoort tot de mooiste en belangrijkste natuurge-
bieden van Europa…..

Gevarieerde natuur 
Het uitgestrekte bosgebied in het Drents-Friese Wold is ontstaan 
vanaf het midden van de 19e eeuw. Een groot deel van de zo uitge-
strekte heide en stuifzanden werd ontgonnen, waarna bosbouwers 
miljoenen bomen aanplantten. Prachtige dennenbossen vindt u 
in het landgoed Berkenheuvel en het Dieverzand. Veel vennetjes 
en kleine heidegebiedjes zoals het Snoekveen en het Groote veen 
zijn onaangeroerd gebleven. In het zuidwestelijke deel van het 
gebied vindt u een uitgestrekt heidegebied, het Doldersummer- en 
Wapserveld. Het Aekingerzand (in de volksmond: ‘De Kale Duinen’) 
in het Friese deel van het Drents-Friese Wold, is een ‘levende’ 
zandverstuiving. Hier hebben weer en wind vrij spel. Soorten als de 
zandhagedis en kommavlinder profiteren hier van. De bosbeek de 
Vledder Aa, de ‘levensader’ van het nationaal park, ontspringt in het 
Aekingerbroek en zoekt zijn weg in zuidwestelijke richting. Ook hier 
is de natuur in ontwikkeling. In het centrale deel van het nationaal 
park ligt de Oude Willem, voorheen een groot landbouwgebied, 
tegenwoordig heeft het weer een natuurbestemming.

Natuurbeheer door samenwerking.
In het Drents-Friese Wold werken vier beheerders samen: 
Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, St. Het Drentse 
Landschap en de Maatschappij van Weldadigheid. Een klein 
gedeelte van het gebied is in eigendom van particulieren. Alle 
beheerders zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep Regionaal 
Landschap. Belangrijke opgaven zijn de ontwikkeling van gevarieerd, 
natuurlijk bos en het beheer van heidevelden en vennen, zorgen 
voor een goede ontvangst van recreanten en toeristen, uitvoeren 
van een programma communicatie en natuureducatie.  
Op het Doldersummer- en Wapserveld zorgt een schaapskudde 
onder leiding van een herder voor het terugdringen van grassen 
en jonge boompjes in de heide. Verruigde stukken heide worden 
geplagd, zodat het open karakter gehandhaafd blijft. 

Hoogtepunten Drents-Friese Wold
1. Uitkijktoren Bosberg – ontdek de onafzienbare bossen van 

Noord-Nederland uit de lucht (en neem het Fochteloërveen op de 
koop toe mee)! Entree € 2,–. www.bosbergtoren.nl

2. Uitkijktoren Doldersummerveld – uniek uitzicht en 
top-vogelkijklocatie

3. Huenderweg – waar koeien en schapen gewoon midden op de 
weg staan 

4. Dennenbossen Berkenheuvel-Dieverzand – typisch Drentse naald-
bossen van topkwaliteit

5. Grenspoel in het Aekingerzand – schitterend ven, stuifduinen en 
beekdalgrasland in één blik met uitzichttoren.

Wandelen
 ● 130 kilometer uitgezette 

rondwandelingen verdeeld 
over diverse routes

 ● Verhard Familiepad van 
2,2 km, ook geschikt voor 
rolstoelers, kinderwagens, 
bij het Bezoekerscentrum in 
Appelscha en op de Bosberg

 ● Belevingspad Hoogersmilde

Op de fiets
 ● Tientallen kilometer fietspad 

(schelpen, asfalt en beton)
 ● Twee ATB-routes van samen 

50 km lengte

Met paard (en wagen)
75 kilometer bewegwijzerde 
ruiterpaden en huifkarroutes. 
Andere paden zijn niet 
toegankelijk voor paarden. 
Paardenparkeerplaatsen bij het 
buitencentrum en Hoogersmilde, 
Diever en Zorgvlied.
Start: Buitencentrum, Vila Nova 
te Zorgvlied, 🅿 Shakespeare 
Theater te Diever en Natuurpoort 
Hoogersmilde.

Uitkijktorens
 ● Uitkijktoren Doldersummerveld 
 ● Uitkijktoren Aekingerzand 
 ● Uitkijktoren Bosberg  

Voor openingstijden: zie de 
website www.bosbergtoren.nl  
Entree: € 2,00

Actief in de natuur
 ● Jaarlijks tientallen 

natuurexcursies
 ● Veel kinderactiviteiten 

Met uw hond onderweg
 ● In begraasde gebieden: 

honden altijd aan de lijn.
 ● In het Doldersummerveld: 

geen honden toegestaan.
 ● Aekingerzand in het broedsei-

zoen verboden voor honden
 ● In losloopgebieden: honden 

onder appèl houden en op 
het pad houden, niet door 
de begroeiing laten struinen 
en niet laten zwemmen in 
vennen.

 ● En verder honden altijd aan 
de lijn.

 ● Spartelvijver nabij Terwisscha: 
vrij zwemmen voor honden en 
paarden toegestaan

Meer informatie
Er zijn folders, wandel- en fiets-
kaarten over het park beschik-
baar. In de jaarlijkse Natuurkrant 
staan veel tips en informatie over 
begeleide excursies. Deze kunt 
u ophalen in de bezoekerscentra 
en bij de recreatiebedrijven. Kijk 
op www.np-drentsfriesewold.
nl voor actuele informatie over 
activiteiten en ontwikkelingen.

Teken
 ● Loop niet met blote benen door de begroeiing
 ● Speur uw lichaam na thuiskomst af op eventuele teken
 ● Verwijder teken met een tekentang (te koop bij de apotheek)
 ● Meer informatie op www.saag.nl

Op pad in de natuur
De beheerders van het Drents-Friese Wold hebben wandel- en fiets-
paden aangelegd, zodat u alle kanten op kunt. Het nationaal park 
is voor een deel een van origine nat gebied. Veel paden zijn vooral 
in het najaar en de winter erg nat. Laarzen of waterdichte schoenen 
zijn dan zeker nodig. 
De beheerders werken aan het herstel van de natuur, bijvoorbeeld 
door het weer uitgraven van slenken. Hier kunt u soms hinder van 
ondervinden. Wij vragen u om begrip voor deze – tijdelijke – situatie.


