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Welkom in De Friese Wouden:
Land van natuurlijk ritme.
Voor de buitenwereld staat de naam Friesland gelijk
aan de Waddeneilanden en het Fries Merengebied.
De schoonheid van de afwisselende landschappen in
het zuidoosten van de provincie geniet vooral faam
onder de Friezen zelf. Zij noemen het gebied tussen
de meren en de Drentse grens: De Friese Wouden.
De eilanders en de bewoners van het watersportgebied gaan juist weer hier op vakantie.
En geef de Friezen eens ongelijk. Nergens in
Noord-Nederland vind je een rijkere variatie aan
landschappelijk schoon. De Friese Wouden
bestaan uit een aaneenschakeling van bossen,
heide, zandverstuivingen, moerasgebieden,
boerenland en landgoederen – en hoe divers ook,
alles ligt op steenworp afstand van elkaar.
De oude schilderachtige streekdorpen op de
zandruggen van de drie beekdalen Koningsdiep,
Tjonger, en Linde rijgen aaneen als parels aan een
snoer. Bezoekers kunnen rekenen op een gastvrij
onthaal bij een keur aan B&B’s, hotels, campings,
en een rijke variatie aan eetgelegenheden met
lekkers uit de streek zelf. Wie De Friese Wouden
omarmt zal worden omarmd.
Voor cultuurliefhebbers loopt het aanbod uiteen
van openluchtopera tot het Oerrockfestival, van
buitentoneel tot voorstellingen in theaters van
naam, en van kunstgaleries in de dorpen tot de
musea. Voor wandelaars en fietsers bieden
De Friese Wouden een uitgebreid netwerk aan
knooppuntroutes, evenzo voor ruiters en mountainbikers. De regio wordt doorsneden door een
stelsel van oude veenvaarten, met de bekende
Turfroute als hoofdader. Dus ook bootjevaarders,
zeilers, kanoërs, vissers en schaatsenrijders
komen volop aan hun trekken. In het Land van
natuurlijk ritme valt van alles te doen en te beleven.
Rust voor ieder, avontuur voor wie wil.
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Welcome to the Frisian Forests, a land with a
natural rhythm of its own
If you’re not that familiar with Frisia, you may be tempted to think it encompasses only the Wadden
Islands – also known as the Frisian Islands – and the Frisian Lakes. But there’s so much more to it
than that. Just ask the Frisians themselves, who are in love with the beauty of the varied landscapes
in the southeast of the province. They call this area, which stretches from the Frisian Lakes to
Drenthe, the Frisian Forests. This is where the island dwellers and the inhabitants of the watersports leisure area like to spend their holidays.

Leeuwarden

And rightly so, because nowhere else in the Northern Netherlands do you find such rich and varied
landscapes. The Frisian Forests are made up of interlinked woods, heaths, sand drifts, marshes,
fields and country estates, which, no matter how different, are all just a stone’s throw from one
another. Old, picturesque, traditional villages on the sand ridges of the three streams, Koningsdiep,
Tjonger and Linde, seamlessly blend into one another. Visitors are welcomed with open arms at the
many B&Bs, hotels and campsites, and they can choose from a wide range of eateries serving tasty
local produce. The Frisian Forests are guaranteed to surprise you!
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But there’s more… If you’re keen on cultural activities, there’s plenty to choose from as well, from
outdoor opera shows to the Oerrock Festival, open-air plays and performances at renowned
theatres, art galleries in charming villages and museums. Hikers, cyclists, mountain bikers and
horse riders can explore the region through its extensive junction network. Moreover, several old
canals cross the region – the main one being the ever so popular Turfroute – for boaters, sailors,
canoeists, fishermen and ice skaters to enjoy. This is where nature prevails, and where peace and
quiet go hand in hand with adventure. There’s truly something for everyone. What are you waiting
for? The Frisian Forests are yours to discover!

Willkommen in “De Friese Wouden”:
Land des natürlichen Rhythmus
Für den Besucher steht die Bezeichnung „Friesland“ für die nordfriesischen Inseln und die friesische
Seenplatte. Die Schönheit der abwechslungsreichen Landschaften im Südosten der Provinz erfreut
sich vor allem bei den Friesen großer Beliebtheit. Sie nennen das Gebiet zwischen den Seen und
der Grenze zu Drenthe: „De Friese Wouden“ (die friesischen Wälder). Die Bewohner der Inseln und
der Wassersportregionen verbringen demzufolge hier ihren Urlaub.
Und da haben die Friesen nicht Unrecht. Nirgendwo zeigt sich im Norden der Niederlande eine
reichere Vielfalt an landschaftlicher Schönheit. „De Friese Wouden“ bestehen aus einer Aneinanderreihung von Wäldern, Heideflächen, Sandverwehungen, Feuchtgebieten, Ackerland und Landsitzen
– und trotz dieser Vielfalt ist alles nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Alte, malerische Dörfer
der Region liegen auf den Sandrücken der Flusstäler Koningsdiep, Tjonger und Linde und reihen
sich aneinander wie die Perlen auf einer Kette. Besucher freuen sich über ein herzliches Willkommen der vielen B&Bs, Hotels und Campingplätze sowie der diversen Gastronomiebetriebe mit ihren
Köstlichkeiten aus der Region. Wer „De Friese Wouden“ umarmt wird selbst umarmt.
Für Kulturliebhaber reicht das Angebot von der Freilichtoper bis zum „Oerrockfestival“, vom Theater
im Freien bis zu Aufführungen in Theatern mit Rang und Namen, und von den Kunstgalerien der
Dörfer bis zu den vielen Museen. Für Wanderer und Radfahrer bieten „De Friese Wouden“ ein
ausgedehntes Netz von Knotenpunktrouten, ebenso für Reiter und Mountainbiker. Die Region wird
von einem System alter Torfkanäle durchquert, mit der bekannten Torfroute als Hauptader.
Damit kommen auch Bootfahrer, Segler, Kanuten, Angler und Eisläufer voll auf ihre Kosten.
Im Land des natürlichen Rhythmus ist viel geboten. Ruhe für alle, Abenteuer für den, der will.
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De Oerstroom
De beekdalen:
Koningsdiep, Tjonger en Linde

Machtige smeltwaterstroom
De oude benaming voor het Koningsdiep is de Boorne. De lokale
bevolking spreekt over het Ald Djip, het oude diep. Voor het ontstaan van de Boorne moeten we terug naar de laatste ijstijden.
Tijdens de voorlaatste, zo’n 150.000 jaar geleden, komt Nederland voor een groot deel onder een dikke ijskap te liggen.
Gletsjers uit Scandinavië voeren morene en keileem met zich
mee en vormen in Noord-Nederland het Drents Plateau. In de
periode van klimaatopwarming die daarop volgt ontstaat de
oer-Boorne. Een dominante ijsrivier die vanaf de Drentse hoogte
dwars door Friesland een weg zoekt naar zee. De parallellopende
smeltwaterstromen van de Tjonger en de Linde sluiten op de
oer-Boorne aan. Op zijn noordelijke route veroorzaakt de
machtige stroom de tweedeling tussen de kleiterpgebieden
Westergo en Oostergo, waar veel later de eerste bewoners van
Friesland zich zullen vestigen. De monding in open zee ligt in die
tijd veel verder dan de huidige waddenkustlijn, de Boorne mondt
ergens halverwege ter hoogte van Denemarken uit. Tussen
Terschelling en Ameland ligt nog altijd het Borndiep, een geul die
naar de vroegere tijden verwijst.

Friesland ditmaal het inkomende zeewater tegen. Uit de botsing
tussen de twee waterbewegingen ontstaat een getijdenbekken in
het hart van de provincie: de Middelzee. Nu de afstroom onder
invloed van het getij minder soepel verloopt, vertakt de Boorne
voor de monding naar de Middelzee tot een rivierendelta. Het
water baant zich met de Tjonger en de Linde westwaarts een
uitweg naar zee. In de duizenden jaren daarna zal deze delta, net
als de hoger gelegen rivierdalen, begroeien met waterplanten.
Op de begroeiing die afsterft komt weer nieuwe vegetatie op, een
proces dat zich blijft herhalen. Laag op laag stapelen zo dikke
veenpakketten op elkaar.

Pioniers
Rond het jaar 800 bestaat het zuiden van Friesland uit één
ondoordringbaar veenmoeras waar niemand woont. Tegen het
einde van het eerste millennium komt de menselijke aanwezigheid pas op gang. Niet vanaf de hoogtes in Drenthe, zoals tot een
jaar of tien geleden nog werd aangenomen, maar vanuit het
Friese Noordwesten. De kolonisatie begint nabij de dorpen
Akkrum en Aldeboarn aan de randen van de Middelzee,

Friesland heeft de vorm van een soepbord, ietwat oneerbiedig gezegd. Vanuit het laaggelegen
Friese Merengebied in het midden loopt de provincie naar de randen toe omhoog. Behalve aan
de zuidkant, daar ontbreekt een flinke hap uit het bord. De oorzaak van de landschappelijke gesteldheid is een lieflijk beekje dat vandaag de dag dwars door het Zuidoosten van Friesland meandert. Het vergt de nodige verbeeldingskracht om je voor te stellen dat dit watertje Friesland
zijn soepbordvorm heeft gegeven en en passant het huidige beekdal van Opsterland heeft geboetseerd. Maar dat is wat het Koningsdiep, ook wel Boorne of Ald Djip genoemd, heeft gedaan.
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In de laatste ijstijd van 20.000 jaar geleden bereiken de gletsjers
Nederland niet, maar breekt er wel weer een periode aan van
barre koude en droogte. Onafgebroken harde winden uit het
Scandinavische noordoosten schuren de Drentse keileemhoogte
af en blazen het zand op de flanken van de diep uitgesleten
smeltwaterdalen in Zuidoost-Friesland. Aan weerzijden van de
Boorne zullen later in de middeleeuwen de dorpen in lijn op deze
dekzandruggen komen te liggen.
Als daarna het klimaat opwarmt wordt de Boorne opnieuw tot
leven gewekt. Door het oplopen van de temperatuur stijgt ook de
zeespiegel en komt de rivier op zijn vertrouwde weg door

vermoedelijk door terpbewoners die vanwege de bevolkingsdruk
het terpenland van Westergo ontvluchten.
De op drift geraakte boeren graven de bovenlaag van hun nieuwe
zompige land af om de vruchtbare gronden vervolgens te
ontwateren. Doordat drooggelegd veen inklinkt en oxideert,
kunnen zij zich maar tijdelijk handhaven en gaat de trek op enig
moment verder oostwaarts langs de Boorne. Aldus pionierend
komen zij uiteindelijk in het bovenstroomdal terecht, eerst nog
boerend langs de oevers, waarna zij zich omstreeks het jaar 1200
definitief hogerop vestigen op de dekzandruggen.
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Natuur & Landschapscamping Het Koningsdiep ligt op een van de mooiste plekjes in
de natuur van De Friese Wouden. Bij onze camping aan de middenloop van de beek
komen alle landschapselementen van het stroomdal samen, aan de ene kant de
bossen van Beetsterzwaag en de andere het natuurgebied Wijnjeterper Schar.
Wie rust en fraaie vergezichten zoekt is hier op de juiste plek. Door de prachtige
ligging lijkt de bewoonde wereld ver weg, maar dat is schijn. Charmante oude
dorpen als Beetsterzwaag, Ureterp en Wijnjewoude bevinden zich elk op een
kwartier fietsafstand, de stad Drachten hooguit op twintig minuten.

Landschappelijke variatie
Vandaag de dag ontspringt de Boorne zo’n vijf kilometer over de
Drentse grens. Een nietig stroompje dat pas na Bakkeveen aan
volume wint en vervolgens als een slingerend lint door Opsterland loopt. De vaak aangehaalde vergelijking met de Drentse Aa
- de beekdalen hebben vrijwel dezelfde lengte - wijzen landschapwetenschappers af. Volgens hen heeft De Drentse Aa nooit
zo’n dominante betekenis gehad als de Boorne. En het Drentse
beekdal, hoe fraai ook, is homogener.

Natuur & Landschapscamping Het Koningsdiep
biedt rust en vergezichten
CAMPING, B&B EN THEETUIN

Wat Zuidoost-Friesland zo boeiend maakt, is juist de variatie aan
landschappen die door toedoen van de Boorne zijn ontstaan. De
nooit gekoloniseerde wildernis bij de bovenloop, dan het kronkelende beekdal met de agrarische gemeenschappen van de
middenloop. En nog weer verder de weidse veenmoerassen en
blauwgraslanden aan de benedenloop, waar uiteindelijk de
vervening plaatsvindt. De rivier heeft hier de geschiedenis
gemaakt.

Onze camping biedt ruime staplaatsen en is
van alle moderne gemakken voorzien, onder
andere gratis wifi. Daarbij verhuren we ook vier
caravans met voortent en een aparte groepsaccommodatie. Alle faciliteiten zijn ook voor
rolstoelers makkelijk toegankelijk. Bij de entree
van de camping ligt ons petit restaurant en
theetuin ‘It Daelders Plakje’. Binnen of buiten
op het terras kunnen gasten een hapje, drankje,
snack of eenvoudige maaltijd nuttigen. Wie zich
een weekendje volledig wil laten verwennen
kan terecht in onze Bed & Breakfast.

KANOËN EN VISSEN IN DE
BEEKDALNATUUR
Voor de natuurliefhebber valt er van alles te
doen, vanaf ons campingterrein wandel je
direct het bos in. En aan de hand van de
knooppuntroutes kunnen prachtige fietstochten in de omgeving worden gemaakt. De
camping grenst aan een zijkanaaltje van de
beek Het Koningsdiep waaraan hengelaars
kunnen vissen op snoek, baars en paling.
Hier ligt ook de instapplek voor onze kano’s
waarmee onze gasten de beek en het stroomdal kunnen verkennen.

EIGEN PAARD MEE OP VAKANTIE
Paardenliefhebbers kunnen bij ons met hun
eigen paard op vakantie. Natuur & Landschapscamping Het Koningsdiep beschikt over ruime
stallen met water uit eigen bron, afsluitbare
zadelkamer en aparte paardenwasplaats.
De paarden grazen rondom de boerderij in de
weilanden, die met lint zijn afzet. Vanaf de
camping leiden verschillende trail rides door de
bosrijke omgeving.

Natuur & Landschapscamping Het Koningsdiep | De Mersken 2, 9247 WK Ureterp | Tel: +31 6 484 46 604
info@campinghetkoningsdiep.nl | www.natuur-landschaps-camping-koningsdiep.nl
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Onaangeraakt
land

Historisch toeval
Dat het Fochteloërveen in oorspronkelijke staat bewaard is
gebleven, berust op historisch toeval. Het hoogveengebied
lag eeuwenlang dusdanig geïsoleerd dat de Friese veencompagnieën lang hebben geaarzeld met de ontsluiting op het
stelsel van de bestaande turfvaarten. Toen in de late negentiende eeuw het overgrote deel van de uitgestrekte
Drents-Friese hoogveen eenmaal was afgegraven, liep de
turfwinning op zijn eind. De nationale brandstof die sinds de
middeleeuwen de Nederlandse kachels, fornuizen en stookketels brandende hield, had afgedaan ten faveure van
steenkool en olie. Voor het Fochteloërveen bestond geen
economische interesse meer.

DOEN & BELEVEN

KRAANVOGELS KIJKEN

De opleving van het Fochteloërveen betekende ook de terugkeer van de kraanvogel. Inmiddels gaat het zo goed met de
kolonie dat broedparen zijn uitgevlogen naar het Fries-Drentse
Wold aan de andere kant van Appelscha. Wie aan de rand van
het Fochteloërveen uitkijktoren ‘De Zeven’ beklimt, heeft
panoramisch uitzicht over het hele gebied en maakt bovendien
gerede kans de kraanvogels voorbij te zien vliegen.

Dikke veenpakketten

Fochteloërveen
In Nederland, waar vrijwel elke vierkante meter grond wel een paar maal
over de kop is gehaald, is oernatuur een zeldzaamheid. Toch ligt in zuidoostelijke puntje van Friesland nog een onberoerd gebied van 2500 hectare
groot: het Fochteloërveen, de natuurlijke habitat van de majestueuze
kraanvogel. Op deze plek ervaar je hoe het natte Nederland er in vroeger
tijden moet hebben uitgezien.

Hoogveen ontstaat op plekken waar regenwater blijft staan
en veenmossen eeuwen achtereen kunnen groeien. De
planten sterven van onderen af en groeien aan de bovenkant
verder. Door de zuurstofarme conditie binnenin verteren de
afgestorven mosresten niet en groeit het hoogveen boven de
omgeving uit. Zo ontstaat na lange tijd bodemlagen van
opgestapelde veenpakketten. De verse veenmossen fungeren
weer als een spons en houden het regenwater vast.

Fochteloërveen
Wandeling 3.8 km
Wandel door het bijzondere hoogveen van natuurgebied Fochteloërveen. Geniet van de rust en de
uitgestrektheid van het landschap. Laat je verrassen
door de bijzondere veenplanten en de vele vogelsoorten die hier te vinden zijn.
Startpunt: Fochteloërveen, parkeerplaats
Brunstingerplas Fochteloërveen 12,
8428 RR Fochteloo
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KANOËN DOOR DE COMPAGNONSBOSSEN

In de omgeving van Ravenswoud loopt dwars door de historische Compagnonsbossen en door het stelsel van voormalige
turfwijkjes een afwisselende kanoroute van ruim acht kilometer
lang. De tocht voert onder bomen en langs rietschoten, met
onderweg diverse aanlegplekjes om te picknicken, te zwemmen,
of om de omgeving nader te verkennen. Wie de slag te pakken
heeft kan doorsteken naar de Opsterlandse Compagnonsvaart
om in Appelscha een terrasje te pakken aan de waterkant (heen
en weer vier kilometer extra).

Compagnonsbossen
Kanotocht
De kanoroute door onder andere het Compagnonsbos
aan de rand van het Fochtelooërveen is de moeite
waard.
De kano-te-water-lating is op meerdere plaatsen
mogelijk. De meest gebruikte plaats is bij de
parkeerplaats van de Meester Lokstraat in
Ravenswoud.
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Levend hoogveen
Vandaag de dag groeit het Fochteloërveen nog altijd gestaag
door, een unicum. ‘Levend hoogveen’ op deze schaal komt
nergens meer voor in Nederland. Om de natuurlijke staat in
stand te houden, hebben de gebiedsbeheerders een huzarenstukje geleverd door het hele reservaat met ondergrondse
damwanden af te schermen. Verdroging van het veen dreigde
namelijk door inklinking van de omliggende gebieden waardoor het water kon wegsijpelen. Dwars door het Fochteloërveen loopt over de zandrug een breed pad, de zijvertakkingen
voeren dieper de nattigheid in, het thuis van de adder en de
ringslang.

DOEN & BELEVEN
DWALEN TUSSEN MAGISCHE PINGORUINES

Vanuit Wijnjewoude leiden diverse wandel- en fietspaden naar
de door bossen omringde Heide van Duurswoude. Dwalend
door het kniehoge pijpenstro tussen de pingoruines lijkt het
alsof een tijdmachine je terugplaatst naar ver voor het begin van
de jaartelling. De stilte is alom, hier ruist alleen de wind en
weerklinkt af en toe de roep van een roofvogel. Wie een stevig
tochtje niet schuwt kan via het naastgelegen Blauwe Bos de
oversteek maken naar het Fochteloërveen. Een dagtrip door drie
opeenvolgende natuurgebieden met elk hun eigen karakter.

DOEN & BELEVEN
De pingoruines op de Heide van Duurswoude
Een stukje noordelijker van het Fochteloërveen, nabij het dorp
Wijnjewoude, ligt de Heide van Duurswoude. Een kleiner
natuurgebied, maar door een speling van het lot ook nooit
ontgonnen. Dat zit zo. De heren van de Opsterlandse Compagnie wilden hun vaart, de huidige Turfroute, dwars door de
heide graven om aansluiting te vinden op de Bakkeveenster
Vaart. Daar stak de toenmalige familie van grootgrondbezitters in Bakkeveen, de Van Ayla’s, echter een stokje voor. Die
voelden er niets voor de concurrentie een handje te helpen.
Daarop trok de Opsterlandse Compagnie plan B uit de kast
en boog met een haakse bocht de turfvaart af richting
Oosterwolde en Appelscha, om een stuk verder aan te takken
op de Drentse Hoofdvaart. Zodoende bleef de Heide van
Duurswoude onaangetast.

ONTSTIJG DE WERELD OP DE BOSBERGTOREN

Middenin vakantiedorp Appelscha staat bovenop de Bosberg
de nieuwe Bosbergtoren, met zijn 35 meter lengte tweemaal zo
hoog als zijn oude voorganger. Het fraaie ontwerp van cortenstaal is geïnspireerd op de bast van een dennenboom en torent
hoog boven alle omringende boomtoppen uit. Rondom de
toren bieden diverse panoramabalkons met glazen vloeren
spectaculair uitzicht op de reuring in het dorp en op de
natuurgebieden van het Fochteloërveen en het Drents-Friese
Wold. Bezoekers die moeite hebben met traplopen, kunnen
met de lift naar boven. Voor waaghalzen bestaat de mogelijkheid om abseilend weer naar beneden te gaan.

Vernatting
Nabij het aanpalende dorp Ravenswoud, omringd door de
‘Compagnonsbossen’, zijn landbouwgronden omgezet in
nieuwe natuur om de ontwikkelingen nog verder te verduurzamen. De vernatting heeft de oorspronkelijke plantengroei
goed gedaan. Het zeldzame bruin veenmos is terug van
weggeweest, evenals zonnedauw, het eenarig wollegras en
de lavendelhei. En onlangs signaleerden natuurliefhebbers
zowaar de Grote Wolfsklauw.

GRIEZELEN IN HET GEVANGENISMUSEUM

Aan de Drentse kant van het Fochteloërveen ligt het gevangenisdorp Veenhuizen. In 1823 sloot De Maatschappij van Weldadigheid een contract af met Koning Willem I voor de opvang van
vierduizend weeskinderen. In 1859 nam de rijksregering de drie
grote gestichten over om ze om te vormen tot strafinrichtingen.
Voor het gevangenispersoneel werd een apart dorp gebouwd,
het huidige Veenhuizen. Nog tot het begin van de jaren tachtig
van de vorige eeuw was Veenhuizen een gesloten gemeenschap
voor buitenstaanders. Dat is tegenwoordig wel anders, al is het
dorpaanzicht onveranderd gebleven. In een van de oude
gestichtgebouwen huist nu het Gevangenismuseum dat beeldend over het vroegere gevangenisleven verhaalt.

IJskraters
Het onaangeraakte landschap ligt bezaaid met pingoruines.
Deze ‘ijskraters’ ontstonden toen het klimaat begon op te
warmen na de laatste ijstijd. De gigantische bevroren klompen ijs in de bodem, de pingo’s, ontdooiden en zetten uit. De
watermassa drukte de omliggend aarde omhoog, waardoor
er heuvels met diepe meertjes in het landschap ontstonden.
Net als vulkanen zijn pingoruines een mysterie van de natuur.

VERWONDEREN OM DE OEROUDE EIK

Bij de bouw van de Bosbergtoren in 2016 kwam onverwacht
onder het zand een oeroude eik tevoorschijn, levend en wel.
Experts vermoeden dat zandverstuivingen de epische boom
ooit aan het oog hebben onttrokken en schatten dat de eik al
langer dan vierhonderd jaar op deze plek staat. Appelscha is zo
in één klap twee bezienswaardigheden rijker: een state of the
art-uitkijktoren en een wonderlijk natuurverschijnsel.

Weperbult

Blauwe Bos

Appelscha

Drents-Friese Woldtocht

Wandeling
Wandel rond de Weperbult en bereik de top.
Geniet van het uitzicht bij het monument van Anne
Woudwijk.

Wandeling 8 km
Wandel langs bos en heidevelden en natte plassen
met veel zonnedauw en plaatselijk de
klokjesgentiaan.

Bosbergpad 2,2 km
Wandel door meer dan honderd jaar oud bos op een
verhard en rolstoelvriendelijk pad. De Bosbergtoren
komt u onderweg tegen.

Fietstocht 35 km
Ga op zoek naar spinnen, paddenstoelen, gekleurde
bladeren en andere schatten van dit gebied.
Meer info op Route.nl/136827

Startpunt: Weperpolder Oosterwolde

Startpunt: Blauwe Bos 2, Haule

Startpunt: Boerestreek 17, Appelscha

Startpunt: Boerestreek 17, Appelscha
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Appelscha:
actief, avontuurlijk
en aangenaam!

Camping Alkenhaer

Herberg Het Volle Leven
In de vegetarische keuken van Het Volle
Leven draait alles om de groentes die we
in creatieve variaties op het bord van onze
gasten serveren. Alle groentes zijn
biologisch en komen zoveel mogelijk uit
eigen tuin. ’s Ochtends oogsten, ’s avonds
op het bord. En als je wilt blijf je na het
eten lekker slapen, de herberg is tevens
kleinschalig pension en vergaderlocatie.

Hotel Restaurant
De Wapser Herberg
Ten Darperweg 104
7983 KP Wapse
www.wapserherberg.nl
0521 551 278

Heerlijk eten, drinken en logeren
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Camping Alkenhaer
Alkenhaer 1
8426 EP Appelscha
www.campingalkenhaer.nl
0516 432 600

Verrassend veelzijdige camping
Tourist Info Appelscha
In Appelscha valt zoveel te doen en te
beleven dat een bezoekje vooraf aan de
TIP altijd de moeite loont.
Tip wijst de weg op allerlei gebied; van
wandelroutes tot overnachtingsmogelijkheden die bij jou passen en adressen waar
je heerlijk kunt eten.

Herberg Het Volle Leven
Oude Willem 5
8426 SM Appelscha
www.hetvolleleven.com
0516 430 091

Hotel Restaurant Wellness
Wapser Herberg
De Wapser Herberg ligt precies te midden
van drie natuurgebieden: het DrentsFriese Wold, het Dwingelderveld en de
Weerribben. Alle reden om eropuit te
trekken. Maar heeft u toevallig geen zin,
dan raden wij u een dagje Wapser
Wellness aan. Om alle stress achter u te
laten bieden wij diverse verkwikkende
massages, wellness- en beautyarrangementen, met warme saunagang aan.
Onze schoonheidspecialiste stelt op uw
verzoek een programma op maat samen.

Voor wie een gezellige camping in bosrijke omgeving zoekt, is Camping
Alkenhaer een absolute aanrader.
Het campingterrein, met zwembad voor
de kleintjes, ligt op de provinciegrens pal
aan het Drents-Friese Wold. De camping
is ruim opgezet en biedt uitstekende
faciliteiten. Niet-tentkampeerders kunnen
overnachten in een van onze chalets,
stacaravans of trekkershutten.

Heerlijk slapen en verrukkelijk vegetarisch eten
Bike Totaal Kramer

Boscamping Appelscha

Bitter en Zoet

Midden op de Boerestreek van Appelscha
staat de fietswinkel en -verhuurbedrijf
Bike Totaal Kramer. Vanaf dit punt starten
de fietsroutes en MTB-tracks door de
omgeving. Kramer verhuurt elk denkbare
type fiets, E-bike of MTB-bike plus de
uitrusting die erbij hoort. Het verhuurbedrijf heeft ook een schoonspuitservice.

Op onze kleinschalige en natuurlijk gelegen boscamping kom je weer helemaal tot
jezelf. Van je eigen royale plek ruik, hoor
en beleef je de bossen van het Nationaal
Park Drents-Friese Wold. Van de boscamping kun je eindeloze zwerftochten maken
in de omgeving. Voor de kinderen heeft de
camping een grote speeltuin in het groen.

Bitter en Zoet biedt zijn gasten een zeer
gezellige lounge, verkwikkende wellness,
sfeervolle hotelkamers, en een heerlijk en
eerlijk restaurant. De prachtige natuur en
historie van de omgeving maken van Bitter
en Zoet een unieke locatie met alle ingrediënten voor een geslaagd verblijf in
Veenhuizen en omgeving.

KRAMER
FIETSSERVICE APPELSCHA

Boerestreek 12 · 8426 BP APPELSCHA
Tel. 0516 - 43 16 07 · mail@fietsservice.nl
www.fietsservice.nl

Bike Totaal Kramer
Boerestreek 12
8426 BP Appelscha
www.fietsservice.nl
mail@fietsservice.nl
Tel. 0516 431 607

E-bike- en fietsverhuur en -verkoop

Boscamping Appelscha
Oude Willem 3
8426 SM Appelscha
www.boscampingappelscha.nl
0516 431 391

Boscamping met prachtige grote speeltuin

Bitter en Zoet
Hospitaallaan 16
9341 AH Veenhuizen
www.bitterenzoet.nl
0592 385 002

Tourist Info Appelscha
Boerestreek 23
8426 BN Appelscha
info@tip-appelscha.nl
www.tip-appelscha.nl
0516 431 760

Regioinformatie en fiets- en wandelroutes

Kijk voor arrangementen, accommodaties,
evenementen en alles over de regio op
www.appelscha.nl

Verruimt je geest en verkwikt het lijf
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Het Uitgestrekte
Woud

Klimbos en zandverstuivingen
Elke buitensporter vindt wel iets van zijn gading in het DrentsFriese Wold. Zo ligt aan de rand bij Appelscha het ‘Klimbos’,
met onder andere een avontuurlijke touwbrug-route door de
boomtoppen. Het Drents-Friese Wold bestaat echter niet
alleen uit louter bos. Achter elke boomrand bevinden zich
spectaculaire zandverstuivingen, uitgestrekte heidevelden,
idyllische bosvennetjes of natte moerasgebieden. Wie er oog
voor heeft herkent het typische esdorpenlandschap van de
streek: met in het midden de dorpjes op de hoge zandruggen,
dan de bollende akkers, en vervolgens de heidegronden die
aflopen naar de beekdalen.

DOEN & BELEVEN

JAKKEREN OP DE MOUNTAINBIKE

Door het uitgestrekte Drents-Friese Wold loopt een aparte
mountainbikeroute. Een tocht van vijfentwintig kilometer die
aansluit op nog eens dertig MTB-kilometers door de Drentse
heidevelden van Diever en Smilde. Onder liefhebbers geldt de
route als een van de mooiste van het Noorden vanwege de
hoogteverschillen en de afwisseling van het landschap: bossen,
heide, stuifzandvlakten. De MTB-route start bij de Bosberg in
het hart van Appelscha, waar de liefhebber ook fiets en uitrusting kan huren. Het jaarlijkse MTB- festijn ‘De 8 van Appelscha’
vindt dit jaar op 19 augustus plaats.

Vledder Aa

Nationaal Park
Drents-Friese Wold
Hemelsbreed meet de afstand tussen het Friese Appelscha en het
Drentse Diever zo’n twaalf kilometer. In beide dorpen begint het
Drents-Friese Wold bij de deur. Ruim zestig vierkante kilometer aaneengesloten bosgebied. De argeloze wandelaar, fietser, ruiter of
MTB-er zou er makkelijk kunnen verdwalen, ware het niet dat de fijn
vertakte padennetwerken nauwgezet staan aangegeven.
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Door een van die beekdalen stroomt de Vledder Aa. De beek
ontspringt in het drassige Aekingerbroek, gelegen in het
Friese deel, en meandert vervolgens door het woud de
Drentse grens over. Ruim tien jaar geleden is het oorspronkelijke beekdal hersteld nadat in de vorige eeuw de landbouw
de natuurlijke staat had aangetast. Het stroompje wordt
gekoesterd omdat het de enige beek in Nederland is waarvan
de bron en de bovenloop in een natuurlijke omgeving liggen.

BOERENSCOOTER

Vertrek als aankomst bij Kaasboerderij de Stelp in Oldeberkoop. De
scooters gaan max. 25 km p/u en
dus is een helm niet nodig! De
scooters zijn elektrisch en worden
opgeladen met zonnepanelen vanaf
het dak van de koeienstal.
Wolvegasterweg 49 | 8421 PS
Oldeberkoop | Tel. +31 516 45 13 66
of Tel. +31 6 363 159 05
www.boerenscooter.nl

KLAUTEREN EN SLINGEREN IN HET KLIMBOS

Altijd al een Tarzan willen zijn? In het Klimbos van Appelscha kan
je die droom waarmaken. Het klimpark ligt in één van de oudste
bosgebieden van Friesland. De bomen zijn hier hoog en dat
maakt de klimbeleving extra spannend. Vanaf het centrale
platform kun je kiezen voor verschillende routes door het bos.
Elke route heeft weer een andere moeilijkheidsgraad waardoor
jong en oud mee kunnen doen aan het avontuur. De boomroutes
kennen verschillende hindernissen zoals touwbrug en lianenslinger. Voor Tarzans geldt een minimale lengte van 1,40 meter.

MTB Drents-Friese Wold
Fietstocht 17 km
Meer info op MBTRoute.nl/201

Startpunt: Aekingerzand, Appelscha
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Kale Duinen

DOEN & BELEVEN

DOEN & BELEVEN

Op de wat hoger gelegen gronden naast het brongebied
Aekingerbroek liggen de stuifzandvlaktes van het Aekingerzand, in de volksmond ook wel de ‘Kale Duinen’ genoemd.
Die ontstonden tijdens de ‘potstalcultuur’, in deze contreien
de manier van boeren op de arme grond. Oorspronkelijk
lagen ook hier heidevelden, waar de boeren gezamenlijk hun
schapen op weiden. De door de schapen bemeste heide

NATUUR EN CULTUUR OPSNUIVEN MET APPELSTAP

Appelstap is het ultieme wandelevenement van Appelscha. Een
avondtocht van het licht naar het duister, die onderweg vol
verrassingen zit en alle zintuigen op scherp zet. De verschillende
routes voeren door de mooiste plekjes in de natuur en tijdens de
invallende schemering worden de wandelaars verrast door
muziekoptredens, theater, vuur en lichteffecten. Appelstap is zo
een avontuurlijke combinatie van natuur en cultuur voor jong en
oud. Dit jaar vindt de avondtocht op zaterdag 9 september
plaats en staat in het teken van 500 jaar Ooststellingwerf. Het
inschrijfgeld van de deelnemers gaat naar een goed doel.

ZWEMMEN IN HET CANADAMEER

Halverwege Appelscha en Elsloo ligt het Canadameer, een van
de weinige niet-natuurlijke elementen van het Drents-Friese
Wold. Het gaat hier om de oude zandafgraving waarmee de
provinciale weg langs Appelscha is aangelegd. In de loop van de
tijd heeft de omliggende natuur het Canadameer echter zo
ingepast dat het lijkt alsof het water er altijd al heeft gelegen.
De badgasten of de spetterende kinderen maakt dat overigens
niets uit. Voor hen staat het brede zandstrand van het Canadameer gelijk aan ‘Appelscha aan Zee’: zwemmen, plonzen,
zonnebaden en zandkastelen bouwen.

werd vervolgens afgeplagd en als bodemverbeteraar uitgestrooid over de nog weer hoger gelegen akkers. Door dat
afplaggen kwam de zanderige bodem vrij te liggen en kreeg
de wind vrij spel om machtige zandduinen op te werpen.
Hoe het potstalboeren in zijn werk ging, valt te bezichtigen bij
de Schaapskooi van Natuurmonumenten in het Doldersumse
Veld. Ooit in de beginjaren van de televisie dienden de Kale
Duinen als decor voor de toen razend populaire middeleeuwse tv-serie Floris, het debuut van de Friese acteur Rutger
Hauer.

Vakantiedorp Appelscha
Al aan het begin van de vorig eeuw stond Appelscha te boek
als populaire bestemming voor een dagje uit. Destijds nog bij
de Friezen zelf, die zo nu en dan weleens de weidsheid wilde
verruilen voor ‘it smûke bosk’, de knusheid van het boslandschap. In de jaren zestig kwam de bezoekersstroom evenwel
pas echt goed op gang met toeristen van buiten de provincie.

D’ ELF IEKEN

Of u nu wilt komen kamperen of u
wilt alleen een dagje uit? U bent
van harte welkom op D’ ELF
IEKEN. Minicamping, speeltuin en
vanaf half juli een maisdoolhof. De
koffie met friese kruidkoek staat
voor u klaar.
Butenweg 6, 8424 PR Elsloo
Tel. + 31 561 421522 info@elf-ieken.nl
www.elf-ieken.nl
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En de aantrekkingskracht van het vakantiedorp leeft voort tot
op de dag van vandaag. In de zomer flaneren de dagjestoeristen samen met bootjevaarders van De Turfroute en de
gasten van de hotels en campings langs de terrassen en
restaurants.
Appelscha kent verscheidene attractieparken en een centrum
voor outdoor-activiteiten. Het dorp is een gewilde startplaats
voor mountainbikers, die vanuit het centrum aan hun routes
kunnen beginnen. Met eigen fiets of zonder, maakt niet uit, ter
plekke kan een volledige uitrusting worden gehuurd. Voor
paardrijders heeft het Buitencentrum bij de entree tot het
Drents-Friese Wold speciale plekken gereserveerd voor het
zadelen en de stalling van de paardentrailers.

KINDERACTIVITEITEN IN HET BUITENCENTRUM

VOELEN OP HET BLOTEVOETENPAD

Aan de rand van Appelscha ligt het Buitencentrum, de hoofdentree tot het nationaal park. De medewerkers van het bezoekerscentrum verstrekken informatie over de natuur en de
mogelijkheden om de omgeving te beleven. In de expositieruimte zijn wisselende tentoonstellingen te bezichtigen over de
specifieke flora en fauna van het Drents-Friese Wold.
Voor kinderen organiseert het Buitencentrum allerhande
activiteiten, onder andere de bospicknick, worteltrekken, en het
bouwen van uitkijkstellages met touw en stammen.

Tussen Frankrijk en Egypte
Wandeltocht 9 km
Wandeltocht combineert jonge natuur met oude
historie. Onder andere langs klokkenstoel.
Meer info: www.anwb.nl

Startpunt: Landgoed Boschhoeve, Nijeberkoop

Bij Buitencentrum Drents-Friese Wold start een bijzondere
wandelroute: het Blotevoetenpad. De naam zegt genoeg,
schoenen en sokken uit, en lopen maar. Voel met je blote voeten
het zand tussen je tenen, het koele water sijpelen, en dennennaalden en takjes zacht kietelen. Een prikkelende wandeling voor
de blote voeten die meestal toch verstopt zitten in een paar
schoenen. De afstand is twee kilometer en aan het eind kun je je
voeten afspoelen bij het Buitencentrum.

EASTERWOOD

De elf hondvriendelijke vakantiewoningen van Easterwood
grenzen aan de uitgestrekte
losloopgebieden voor honden langs
de rand van het Drents-Friese
Wold. Er zijn vakantiewoningen tot
zes personen.
Laagduurswoude 17, 8423 VN Makkinga
Tel. +31 516 480 672 | vakantie@
easterwood.nl | www.easterwood.nl

Koepelbos Oldeberkoop
Wandeltocht 5 km
Een bos met allure, gerenoveerd in de stijl van
Roodbaard. Wandelen over slingerende paden over
waterpartijen.
Daarnaast is een hertenpark en een natuurspeelplaats
voor kinderen.
Meer info: www.oldeberkoop.nl
Startpunt: Restaurant Koepelbos, Oldeberkoop
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Gastheren van
de natuur

Boswachter Roel Vriesema had ooit zijn grootvader voor ogen als
rolmodel. “Die was ook boswachter. Pake had zo’n mooi groen
hoedje met veer, jachtgeweer om de schouder en een hond aan
zijn zij. Dat wilde ik ook.” Het hoedje, het geweer en de diensthond zijn er nooit van gekomen in Roels lange loopbaan bij
Staatsbosbeheer. Wel de smartphone. Roel twittert en blogt dat
het een aard heeft. “Dat hoort bij het boswachterschap tegenwoordig. In de tijd van pake mocht niks en waren de meeste
gebieden niet toegankelijk. Nu gaat het om beheer in combinatie
met publieksrecreatie. Voorlichting speelt daarbij een belangrijke
rol. Ik heb dan ook de nodige volgers.”

beter om in oplossingen te denken. Zo hebben we de afgelopen
tijd veel energie gestoken in het scheiden van wandelroutes en
mountainbiketracks. Maar op een gegeven moment komen die
onvermijdelijk samen, dan is het aan de mensen zelf.”

BALANS

Boswachters Roel Vriesema (links) en Ane Zijlstra.

ZICHTBAAR

De boswachters van Staatsbosbeheer,
It Fryske Gea en Natuurmonumenten
De zorg voor de vele kleinschalige natuurgebieden in De Friese Wouden
berust bij Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten.
De mannen ter plekke, de boswachters van de natuur- en beschermingsorganisaties, treden op als beheerder en gastheer.
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Regelmatig hebben de drie natuurorganisaties van De Friese
Wouden onderling overleg met elkaar. De boswachters stemmen
daarbij praktische zaken op elkaar af om zoveel mogelijk gelijk
op te trekken, aldus Roel. “Je bent hier de gast van de natuur. Je
moet niet bij elk hek een ander reglement tegenkomen.” Als
gebiedsbeheerder is hij ook betrokken bij de vele sport- en
culturele initiatieven in de natuurgebieden. Zo zit Roel al in januari
om tafel om de openluchtopera van Nijetrijne in goede banen te
leiden. “We werken er graag aan mee, maar een voorstelling kan
niet zomaar overal. De locaties kiezen we met zorg uit. En dan
moet je er rekening mee houden dat repetities niet zolang duren
dat ze het natuurlijk leven verstoren. Het gaat om de balans.”

Roel heeft achtduizend hectare aan natuurgebied onder zijn
hoede in Zuidoost-Friesland. “Van het uiterste puntje in het
oosten bij Bakkeveen tot en met de Rottige Meente in het
zuidwesten.” Nieuwe natuurontwikkelingen doet de boswachter
uit de doeken middels zijn blog op de website van Staatsbosbeheer. Twitter gebruikt hij om zaken snel onder de aandacht te
brengen. “Vooral twitter is een mooi medium want daarvoor hoef
je niet op kantoor te zitten. Ik voel me de gastheer van al het
moois dat we hier hebben en dan moet je ook zichtbaar zijn,
dicht bij de mensen staan.”

BOS IS GEEN PRETPARK

Dat is wel de uitdaging van het vak, vindt Roel. Opvoeden wil hij
het niet noemen, maar sommige natuurbezoekers hebben wel
wat begeleiding nodig. “Het is mooi dat ieder de natuur op eigen
wijze kan beleven. Sommige doen dat met de verrekijker,
anderen doen dat liever op de mountainbike. Prima, zo moet het
ook. Maar het bos is geen pretpark, we mogen kwetsbare
waarden niet uit het oog verliezen. En het helpt als de verschillende gebruikersgroepen zich bewust zijn van elkaar.” Nee, bij
het handhaven van de regels treedt hij niet op als de boze man,
Roel bewandelt liever de weg van overreding en overleg. “Het is
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Noordwolde:

gastvrije pleisterplaats van
het Drents-Friese Wold
HET LOMMERRIJKE NOORDWOLDE LIGT OP DE GRENS WAAR DE HOOGTEN VAN HET DRENTS-FRIESE
WOLD GELEIDELIJK OVERGAAN IN DE LINDEVALLEI. VEEN, ZAND EN WATER SLUITEN HIER OP ELKAAR
AAN. BOSSEN EN HEIDEVELDEN IN HET ZUIDEN EN HET OOSTEN, HET COULISSELANDSCHAP EN HET
SLINGERENDE BEEKDAL TEN NOORDEN EN WESTEN VAN HET DORP. EVEN BUITEN NOORDWOLDE KOMEN
FRIESLAND, DRENTHE EN DE KOP VAN OVERIJSSEL SAMEN IN HET ‘DRIEPROVINCIËNPUNT’.
GENIETEN IN DE TUIN VAN
THEESCHENKERIJ DE
BUYTENPLAETS
Aan de zuidelijke rand van het Drents-Friese Wold, even buiten Noordwolde, ligt
Theeschenkerij De Buytenplaets. Het landelijke etablissement, verscholen in de
prachtige tuin van zesduizend vierkante
meter, telt verschillende tuinkamers en
fraai gelegen terrassen. De ideale plek om
in gezelschap te genieten van een bijzondere lunch of een uitgebreide High Tea.
De Buytenplaets verzorgt zowel binnen
als buiten etentjes voor families, vriendengroepen en bijeenkomsten met collega’s..
Vanzelfsprekend kunnen wandelaars en
fietsers ook onaangekondigd komen aanwaaien om even uit te puffen in de comfortabele tuinmeubelen met een kop koffie
of thee en een heerlijk stuk zelfgebakken
taart.
WWW.DEBUYTENPLAETS.NL

IN OUDE STIJL KAMPEREN BIJ
TE HOOI EN TE GRAS
Luxe kamperen in een romantische plaggenhut? Vakantievieren in een knusse
blokhut? Of overnachten in een sfeervol
vakantiehuisje? Op ons kleinschalige vakantiepark Te Hooi en te Gras in Boijl
staan vijf plaggenhutten, vijf koloniehuisjes (blokhutten) en een stenen vakantiehuisje. Hier, middenin het Drents-Friese
Wold, komen onze gasten heerlijk tot rust
in de sfeervolle omgeving die aan vroeger
tijden doet denken. In onze kapschuur en
rond de vuurplaats kunt je elkaar gezellig
opzoeken, gezamenlijk eten en verhalen
vertellen.
WWW.TEHOOIENTEGRAS.NL

FORELVISSEN EN OUTDOORACTIVITEITEN HET
OOSTERSEVELD
In Oosterstreek, een stukje zuidelijk van
Noordwolde, ligt Het Oosterseveld. Hier
kun je naar hartelust vissen op regenboogforel, steur en zalmforel. Onze drie
visvijvers liggen midden in de natuur op
circa twee hectare grond aan de rand van
Nationaal Park Drentse-Friese Wold. Heb
je geen vistuig? Geen nood. We verhuren
alle benodigdheden om een dagje te genieten van de hengelsport.
Ook kun je in Het Oosterseveld je laten uitdagen door verschillende outdooractiviteiten als quadrijden, paintballen, Archery
Tag en handboogschieten. Voor groepen
en bedrijven stellen we arrangementen
samen die bestaan uit een combinatie van
vissen en outdooractiviteiten, eventueel
aangevuld met een visclinic. Aan het eind
van de dag wacht dan een uitgebreid buffet of barbecue.

GEZINSCAMPING EN KINDERPARADIJS HANESTEDE
Even ten zuiden van Noordwolde, aan de
rand van het Drents-Friese Wold, ligt ons
familiebedrijf Recreatiecentrum Hanestede. De camping richt zich op gezinnen
met kinderen in de basisschoolleeftijd.
Onze camping is van alle moderne gemakken voorzien. Elke kampeerplaats beslaat 100 tot 150 vierkante meter en heeft
een eigen picknicktafel, stroomaansluiting en watertappunt.
Voor de kinderen hebben we een actief en
afwisselend recreatieprogramma in petto.
En anders vermaken zij zichzelf wel in
onze kinderboerderij, in de speeltuin, of
op een van de speelveldjes. Op loopafstand van de camping ligt het natuurmeer
De Spokeplas dat door ondergrondse waterbronnen wordt gevoed. Wie toch liever
het zwembad verkiest kan terecht in De
Dobbe, het openluchtbad van Noordwolde op vijfhonderd meter afstand van de
Hanestede.
WWW.HANESTEDE.NL

VERNIEUWD VLECHTMUSEUM
BIEDT KIJK OP ROTANVERLEDEN
Behalve aan de kunst en de techniek besteedt het vernieuwde Nationaal Vlechtmuseum volop aandacht aan de sociale
geschiedenis van het rietvlechten. Hoe
kon Noordwolde zich ontwikkelen tot ‘het
vlechtdorp van Nederland’? Hoe hing dit
samen met de armoedige omstandigheden in de veengebieden, zo’n 200 jaar geleden? Naast de techniek en de kunstzinnige kanten van het ambacht komen ook
de zwarte randen van de sociale omstandigheden voor het voetlicht.
Maar ook aan de hoogtijdagen van rotanindustrie toen per jaar honderdduizenden
rotanstoelen het dorp verlieten, komen
uitgebreid aan bod. De tentoonstelling
blijft niet steken in het verleden, maar behandelt ook het werk van hedendaagse
ontwerpers als Jan des Bouvrie en Marcel
Wanders. Actief aan de slag met vlechten
kan ook, bijvoorbeeld in het ‘Vlechtcafe’
iedere laatste zaterdag van de maand.

VAKANTIEPARK HET BOSMEER
BIEDT COMFORT
Op steenworp afstand van De Spokeplas
ligt het naar het natuurmeer vernoemde
vakantiepark Het Bosmeer. Een gemoedelijk verblijfsresort middenin de natuur
van het Drents-Friese Wold, met 72 luxe
bungalows geschikt voor twee tot acht
personen en elk met eigen beschutte tuin.
Het Bosmeer biedt speelplezier in het eigen zwembad, de speeltuin, de kinderboerderij, en we verzorgen het hele seizoen door een animatieprogramma voor
jongeren. Skelters en fietsen zijn bij de
receptie te huur en hondenliefhebbers
kunnen hun viervoeters gerust meenemen. Met oud en nieuw is Het Bosmeer
vuurwerkvrij.
Door de strategische ligging is Het Bosmeer een prima uitvalsbasis om De Frije
Wiken te verkennen, de Drentse hoogten
op te zoeken, of voor een dagje uit naar
De Weerribben en Giethoorn in de Kop
van Overijssel.
WWW.BOSMEER.NL

WWW.VLECHTMUSEUM.NL

WWW.FORELLENVIJVERSHETOOSTERSEVELD.NL
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De Moerassen

Boerenrepubliek
De rivier de Tjonger vormde destijds de zuidgrens van
Friesland. Daarachter lagen de Stellingwerven, zompig
niemandsland waar ook de Drenten weinig mee op hadden.
Door de geïsoleerde ligging ontwikkelden de streek een eigen
dialect: het ‘Stellingwarfs’. En zo stonden de Stellingwerven in
de late middeleeuwen tweehonderd jaar lang bestuurlijk op
zichzelf als onafhankelijke boerenrepubliek. Uiteindelijk vond
pas in 1509 de aansluiting plaats met het rijke Friesland van
de steden en de terpen.

DOEN & BELEVEN
ONTDEK HET GEHEIM VAN DE ROTTIGE MEENTE

In de zuidelijkste hoek van Friesland, tussen de riviertjes Tjonger
en Linde, strekt een natuurreservaat van ruim duizend hectare
moeras. Het voor de buitenwereld nog onbekende gebied heet
de Rottige Meente - niet echt land, niet echt water, maar iets
daartussenin. Uitgestrekte rietlanden wisselen af met petgaten,
trilvenen en blauwgraslanden: leefwereld van de otter en de
grote vuurvlinder. Tussen de ribben en ruige moerasbossen
liggen her en der plukjes weiland waarop pittoreske veenarbeiderhuisjes staan, met elkaar verbonden door authentieke
draaibruggetjes. Schelpenpaadjes leiden de weg door deze stille
wereld, vlonderpaden overbruggen de natte stukken.
Avontuurlijke wandelaars, fietsers en kanovaarders kunnen hier
hun hart ophalen, al dan niet met behulp van speciale routeapps. Bij echt winterweer is de Rottige Meente een waar walhalla
voor schaatsenrijders.

Ketting van natte natuur

Lindevallei en
De Rottige Meente
Trek op de kaart van Friesland een diagonale lijn - van het Lauwersmeer rechtsboven naar Lemmer linksonder - en dan valt op dat alle Friese Elf Steden aan
de kant liggen die wordt omgeven door het buitenwater. In de tijd dat de
steden opbloeiden door onderling goederenverkeer en de handel overzee was
de andere helft van het gewest nog goeddeels een onbewoonde wildernis.
De Friese stedenrijkjes wisten zich veilig voor vijandige indringers door de
onbegaanbare heidemoerassen in het zuiden en het oosten van de provincie.
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In de eeuwen daarna onderging het moerassige landschap
van de Stellingwerven ingrijpende veranderingen door
turfwinning en inpoldering. Door de wisselwerking van
mensenhand en natuurkrachten in het drassige land ontstond
uiteindelijk het gevarieerde landschapschoon van tegenwoordig: de petgatenreservaten, natte heide, lommerrijke beekdalen en het boerenland. Langs de Linde en de Tjonger rijgen
de natuurgebieden als een ketting aaneen: van de Rottige
Meente in de zuidwestpunt, naar de Lindevallei onder
Wolvega, tot de Dellebuursterheide en het Diaconieveen ten
noorden van Oldeberkoop. Elk met hun eigen rijkdom aan
specifieke planten- en diersoorten, waaronder de otter en
de das.

OTTERS KIJKEN

Aan de rand van de Rottige Meente ligt Life & Nature Centrum
de Rietnymf, opvangplek voor otters. In het centrum vertellen
leerzame exposities over de lokale natuur. Vlakbij staat de
gerestaureerde molen de Rietvink met zijn theetuin. Aan de
randen van De Rottige Meente liggen de dorpen met hun
restaurants, terrassen en bootjesverhuur aan de steigers van
Tjonger, Linde en de Helomavaart. Wie in het waterrijke gebied
wil overnachten heeft de keus uit tal van vakantiehuizen, B&B’s,
en natuurcampings.

Audiotour Rottige Meente

Rondje Rottige Meente

Wandeling met een app
Download de app met alle route-informatie via
www.izi.travel.nl

Fietstocht 39 km
Een mozaiek van water, land en riet.
Meer info op Route.nl/343922

Startpunt: Pieter Stuyvesantweg 134, Nijetrijne

Startpunt: Centrum Munnekeburen

De Friese Wouden | De Moerassen | 25

DOEN & BELEVEN
FIETSEN DOOR DE LINDEVALLEI

De fietsroute door de Lindevallei voert langs gevarieerde
natuurgebieden en de oevers van de Linde. De tocht start en
eindigt bij het standbeeld van de geit Soesje in de karakteristieke pleisterplaats Oldeberkoop. Onderweg komt de fietser
vriendelijke dorpjes tegen en het levendige Wolvega. Fietsen
zijn te huur in Oldeberkoop en Wolvega.

Friese Waterlinie
Het Zuiden van Friesland verloor met de geleidelijke ontginning van de natte wildernis ook aan betekenis als natuurlijke
verdedigingslinie. Rond 1580, onder de dreiging van de
Spaanse veroveringstroepen, begonnen de Friese Staten
daarop met de aanleg van de Friese Waterlinie. Een ingenieus
stelsel van dijkjes en waterinlaten die het gebied tussen
Tjonger en Linde in geval van gevaar onder water zetten.
Op strategische plekken werden verdedigingsschansen
gebouwd. Twaalf in getal, waarvan er nog drie bewaard zijn
gebleven. Onder andere de Zwartendijksterschans aan de
Drentse grens bij Bakkeveen. Ook van de waterlinie zelf zijn
vandaag de dag nog overblijfselen zichtbaar in het landschap.
De Friese landschapsschrijver Fokko Bosker, zelf woonachtig
in de streek, beschrijft in zijn routegids Tussen Landweer &
Friese Waterlinie het hele verdedigingstraject aan de hand
van lokale verhalen. Van het oostelijke coulisselandschap bij
Drachten, tot en met de moerassen van de Rottige Meente in
de zuidwestelijke punt.

HOTEL RESTAURANT
LUNIA

Typisch een hotel om je aan de
waan van de dag te onttrekken.
Met een keuken die de culinair
verwende gast zal verrassen en
een terras dat als het ware vraagt
om een zwoele avond.
Molenhoek 2, 8421 PG Oldeberkoop
Tel. +31 516 452 555
info@lunia.nl - www.lunia.nl
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DOEN & BELEVEN
Rietvlechtersdorp Noordwolde
Middenin de Stellingwerven ligt Noordwolde, nabij het punt
waar de drie provincies Friesland, Drenthe en Overijssel
samenkomen. Het dorp geniet landelijke bekendheid vanwege
de rotanindustrie die er vanaf het begin van de negentiende
eeuw opbloeide. Eerst door thuiswerkers die in de omgeving
wilgentenen sneden om er manden van te vlechten.
Op initiatief van de toenmalige dominee legde het dorp zich
vervolgens toe op de fabricage van rieten stoelen. Daaruit
ontstonden tal van onderneminkjes die weer werk verschaften
aan de vele kinderrijke gezinnen. Rond 1900 fabriceerde
Noordwolde jaarlijks ruim tweehonderdduizend rieten stoelen.
Het Nationaal Vlechtmuseum in de voormalige Rijksrietvlechtschool van Noordwolde vertelt het verhaal van de plaatselijke
rotangeschiedenis.

LA TRAVIATA ONDER WOLKENLUCHTEN

Onder liefhebbers geldt Opera Spanga als een ‘must do’ in het
zomerseizoen. En dit jaar helemaal. Regisseur Corina van Eijk
brengt van 20 juli tot en met 5 augustus Verdi’s klassieker La
Traviata naar het Friese platteland. Drama tussen de koeien, bel
canto onder wolkenluchten, hartverscheurend muziek uit een
door shovels uitgegraven orkestbak in het weiland. De openluchtsetting is ruig en zo is de regie. Regisseur Van Eijk windt
geen doekjes om de teloorgang van chique dame van plezier
Violetta in ’s werelds beroemdste opera.

LANGS KUNST DWALEN IN OLDEBERKOOP

Elke jaar organiseert het kunstzinnige dorp Oldeberkoop tijdens
de maand augustus de kunstroute Open Stal. Op een twintigtal
verrassende locaties in het dorp, zowel binnen als buiten, zijn
exposities te zien: bij dorpelingen thuis in ateliers, in tuinen, de
kerk, de oude stal, de school, de toneelzaal, de garage, en in het
bos met de waterpartijen. Het thema voor 2017 luidt ‘Van
Nature’ en daarmee maakt Oldeberkoop zich alweer op voor de
46e editie. Open Stal geniet dan ook landelijke faam, rond de
tienduizend bezoekers lopen elk jaar de kunstroute af.
Ook buitenlandse kunstenaars doen graag mee. Een jury
plaatselijke galeriehouders en kunstenaars tekent voor de
uiteindelijke selectie, waarna de kandidaten zelf hun
expositieplek in het dorp kiezen.

Lindevallei
Fietstocht 39 km
Fietsen met een app. Dus onderweg actuele gegevens
en informatie over bijzonderheden.
Meer info op www.izi.travel.nl

Startpunt: Molenhoek 2, Oldeberkoop

KUIEREN MET PIETER STUYVESANT

Pieter Stuyvesant uit Peperga
Het kleine Peperga heeft een telg van grote naam voortgebracht: Peter Stuyvesant. In de Gouden Eeuw maakte de
gouverneur-generaal van de West-Indische Compagnie de
kolonie Nieuw-Amsterdam in Amerika tot een stad, later
New York genoemd. Aan de Universiteit van Franeker stond
de domineeszoon in 1629 ingeschreven als Petrus
Stuijfsande, in de loop van de geschiedenis verengelsten de
Amerikanen zijn naam tot Peter Stuyvesant.

BOER’N
ZELFBEDIENING

Streekprodukten via een zelfbediening VeBo (Vers van de Boer);
Het kan bij De Kaasboerderij aan
de Wolvegasterweg 49 te
Oldeberkoop. Alle dagen open!

www.dekaasboerderij.nl

Ruim drieduizend wandelaars hebben zich inmiddels al aangemeld voor de achtste editie van de Pieter Stuyvesant Kuiertocht
op zaterdag 3 juni 2017. Ditmaal gaat de tocht door de Westhoek van Weststellingwerf onder andere door de natuurgebieden van De Rottige Meente en langs het Brandemeer. De routes
variëren in lengte; geoefende wandelaars kunnen de marathonafstand van 42 kilometer lopen, bij vorige edities een doorslaand
succes. Maar iets minder ambitieus kan ook; bijvoorbeeld de
routes van 33 of 22 kilometer. Voor gezinnen met jongere
kinderen is er de speciale familieroute van tien kilometer.

Noordwolde Ruiterroute
Ruiterroute
Een prachtige route door heidevelden,
zandverstuivingen en bosrijke gebieden.
Meer info: www.knhf.nl

Startpunt: Oostvierdeparten 38, Boyl
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Het geheim
van de
Rottige Meente
In de zuidelijkste hoek van Friesland, tussen de riviertjes
Tjonger en Linde, strekt een natuurreservaat van ruim duizend
hectare moeras. Het voor de buitenwereld nog onbekende
gebied heet de Rottige Meente - niet echt land, niet echt water,
maar iets daartussenin.
Vandaag de dag heerst in de Rottige Meente rust, het enige wat te horen valt zijn de
wind en de vele vogels. Uitgestrekte rietlanden wisselen af met petgaten, trilvenen en
blauwgraslanden: leefwereld van de otter en de grote vuurvlinder. Tussen de ribben
en ruige moerasbossen liggen her en der plukjes weiland waarop pittoreske
veenarbeiderhuisjes staan, met elkaar verbonden door authentieke draaibruggetjes.
Schelpenpaadjes leiden de weg door deze stille wereld, vlonderpaden overbruggen
de natte stukken. Avontuurlijke wandelaars, fietsers en kanovaarders kunnen hier
hun hart ophalen, al dan niet met behulp van de speciale route-apps. Bij echt
winterweer is de Rottige Meente een waar walhalla voor schaatsenrijders.

De Frije Wiken
Rust, ruimte en gemoedelijkheid in het
land van volk zonder uren

Kom ontmoeten

ontspannen, onthaasten, ontdekken

ontzorgen
Voetpad 63, 8485 JM Munnekeburen, Fryslân
info@zonneroos.nl • www.zonneroos.nl

Lekker dineren aan het water
Lindedijk 2a
8481 KH Nijetrijne
Tel. 0561 - 48 14 90
www.driewegsluis.nl

Rottigemeente.com

Otteropvang.

In de sfeervolle pannenkoekenboerderij De Koppenjan eet je de
lekkerste pannenkoeken van Friesland. Je kan kiezen uit wel
tachtig hartige of zoete varianten. Leuk om met de kinderen te
doen in combinatie met activiteiten als spelen op onze kinderboerderij, boogschieten, midgetgolven, pottenbakken of aardewerk beschilderen. Op onze boerencamping kun je heerlijk
ontspannen in de rust van de landelijkheid. Een fijn vertrekpunt
voor mooie fietstochten. Mocht je een overnachtingsplek willen
huren, dan kan dat ook. We hebben twee trekkershutten en vijf
chalets op de camping. WWW.DEKOPPENJAN.NL

Camping Wijnjeterp
Camping Wijnjeterp ligt vlakbij het historische sluisje Wijnjeterp
aan de Opsterlandse Compagnonsvaart. In de zomer zorgen de
passerende boten voor gezellige reuring in de sluis. De camping
zelf ligt aan een rustige weg die hoofdzakelijk wordt gebruikt
door aanwonenden, fietsers en ruiters. De weg maakt deel uit
van wandelroute het Groot Frieslandpad. De ruime kampeerplaatsen, met stroomvoorziening en wifi, liggen voor een groot
deel in de luwte van een boomwal. Ook heeft de camping een
overdekte stalling met oplaadpunt voor elektrische fietsen.
Aangelijnde honden zijn welkom. WWW.CAMPINGWIJNJETERP.NL

Miniaturengalerie Oudehorne
In de voormalige paardenstal naast haar woonboerderij exposeert Hanneke Hofstra zelfvervaardigde poppenhuizen en miniaturen. Kunstige minutieuze tafereeltjes uit het leven gegrepen,
van vroeger tijden en van nu. De expositie is vrij te bezichtigen en
in de galerie is werk van Hanneke te koop. Op afspraak ontvangt
Hanneke groepen, onder het genot van een kopje koffie of thee
met gebak geeft ze op verzoek een lezing over de historie van het
poppenhuis. WWW.HOFSTRAPOPPENHUIZENMINIATUREN.NL

RUST * RUIMTE * RELAXEN

Grindweg 103
8485 JG
Munnekeburen
tel:0561 451706
info@derietnymf.nl

Pannenkoekenboerderij De Koppenjan

Gelegen in het buitengebied van het rustieke dorp Jubbega
markeert Minicamping Singel het hart van De Frije Wiken.
Beschut door een singel van fruitbomen liggen de vijftien
kampeerplaatsen voor tenten, caravans en campers rondom een
ruime speelweide. De gasten kijken uit over het historische
landschap van de ‘wiken’. De Singel heeft een theeterras en een
streekwinkel, waar de knooppuntroutes langslopen.
De minicamping doet niet aan vaste staan- of seizoenplaatsen.
WWW.SINGEL-JUBBEGA.NL

Volop activiteiten
Aan de rand van de Rottige Meente ligt de otteropvang van Life & Nature centrum de
Rietnymf. Even verderop staat de gerestaureerde molen de Rietvink met zijn theetuin.
Wie in het waterrijke gebied wil overnachten heeft de keus uit tal van vakantiehuizen,
B&B’s, en natuurcampings. In de zomermaanden beleeft de Rottige Meente zijn
culturele hoogtepunt met de openluchtuitvoeringen van Opera Spanga en Opera
Nijetrijne, onvergetelijke belevenissen voor klassieke muziekliefhebbers.

Kruidentheetuin & Imkerij
Natuur en milieu educatie

Minicamping Singel

Camping De Oude Trambrug
Onze gasten kiezen zelf hun eigen plek op De oude Trambrug.
Ofwel op het beschutte knusse veld tussen de boomwallen, en
anders op het terrein met het weidse uitzicht. De camping is
weliswaar kleinschalig maar biedt ruime staplaatsen met elektraen watertappunten. Het luxe sanitair met vloerverwarming en het
afwaspunt bevinden zich in de boerderij. Daar is ook de recreatieruimte. Op ons terras kun je een kop koffie, ijs, of een lekker
soepje nuttigen. Hengelaars opgelet: de camping is gelegen aan
de ´22e wijk´ waar nog volop vis in leeft. En neem vooral hond of
paard mee, we zijn dol op dieren. WWW.DEOUDETRAMBRUG.NL

www.aanhetvoetpad.nl

www.bedandbreakfastdelaatstestuiver.nl
Veendijk 7 8481JC Nijetrijne 06-43459048
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Voetpad 71,
8483 JR Scherpenzeel
T: 0561- 481418
M: info@aanhetvoetpad.nl

Recreatieboerderij

“Aan het Voetpad”

Vakantie-

woning - Logies & Ontbijt - Sauna
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De Frije Wiken

Wijkenstructuur
De enige orde in het achtergelaten gebied vormden de talloze
zijvaartjes en afvoerkanaaltjes die haaks aansloten op de
Opsterlandse- en Schoterlandse Compagnonsvaart, de twee
infrastructurele ruggengraten. Deze turfwijkjes geven het
landschap van De Frije Wiken tot op de dag van vandaag zijn
unieke geometrisch vertakte patroon. Na het afgraven van het
veen brachten de achterblijvers het land stukje bij beetje in
cultuur. Een kleinschalig en langzaam proces van twee
eeuwen waardoor de natuur alle gelegenheid kreeg te
herstellen. De wordingsgeschiedenis heeft geresulteerd in
een prachtig gevarieerd landschap, enerzijds door mensenhand gemaakt en anderzijds opnieuw door de natuur verovert. Een afwisseling van open graslandgebieden, kleinschalige landerijen omgeven door boomwallen, bos, heide en het
alom aanwezige water. De Frije Wiken kent vele smaken die
zich op meerdere manieren laten proeven: met de fiets,
wandelend, per boot of met de kano.

DOEN & BELEVEN
VIER 500 JAAR STELLINGWERVEN MEE

Een aantal van de 14 dorpen van De Frije Wiken ligt aan de
oevers van de Tjonger in het Stellingwerfse deel. In de middeleeuwen vormden de afgelegen Stellingwerven tweehonderd
jaar lang een onafhankelijke Boerenrepubliek, totdat het gewest
zich in 1517 aansloot bij Friesland. Dit jaar bestaan de Friese
Stellingwerven 500 jaar en dat gaan de Ooststellingwerfse
dorpen deze zomer elk op eigen wijze vieren.

FEESTEN MET FLAEIJEL

Hartland van de
Friese Wouden
Tussen de beekdalen van het Koningsdiep en de Tjonger ligt het hart van
de Friese Wouden: het verstilde landschap van De Frije Wiken. ‘Lân fan
folk sûnder oeren’, noemen de bewoners het zelf: Land van volk zonder
uren. Dit oude hoogveengebied - van de beboste enclave van Oranjewoud
in het westen tot aan de Heide van Duurswoude in het oosten - werd vanaf het begin van de 17e eeuw bruusk aan de wildernis onttrokken door de
veencompagnieën. Op de grootscheepse ontginning kwam een bonte verzameling avonturiers en gelukszoekers af. Na het werk in de turfwinning
bleven zij en hun nazaten achter in het kale tot op het zand afgegraven
heidelandschap. De bewoners en de streek moesten zich opnieuw
uitvinden en dan tellen uren niet, het ging om overleven.
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Wijnjeterper Schar
Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de verschillende natuurgebieden van De Frije Wiken, zoals het Ketliker Skar,
de Tjongervallei, de Delleboersterheide en het Diakonieveen,
pleisterplaatsen van de das. De Wijnjeterper Schar biedt een
combinatie van kunst en natuur, door het oevergebied aan
het Koningsdiep loopt de poëzieroute. Een wandeling van drie
kilometer langs vijftien panelen met gedichten in het Fries,
Nederlands en in het ‘Stellingwarfs’.

Plattelandsgracht
In tegenstelling tot zijn Opsterlandse evenknie is de Schoterlandse Compagnonsvaart allang niet meer bevaarbaar
vanwege de vele dammetjes die de doorgang voor schepen
afsloten. Mettertijd kreeg de vaart zo de statige allure van een
met oude bomen omzoomde ‘plattelandsgracht’. Met name
tussen de dorpen De Knipe en Bontebok loopt het monumentale bladerdak aan een stuk door.

Het Flaeijelfeest van de tweelingdorpen Oudehorne en
Nieuwehorne mag de moeder van alle Friese dorpsfeesten
worden genoemd. Wat veertig jaar geleden begon als een
bescheiden demonstratie van vergeten landbouwwerktuigen
groeide mettertijd uit tot een megafestival waar duizenden
bezoekers op afkomen. Op die ene dag in de zomer vieren de
beide dorpen hun verleden met een kilometerslange optocht,
demonstraties van oude landbouwpraktijken, rijtuigwedstrijden,
ringrijderij, toneelvoorstellingen, proeverijen met lekkers van
vroeger, en optredens van fanfares en populaire bands. Voorafgaand aan elke editie zijn jong en oud uit de dorpen gezamenlijk
maandenlang in touw om het Flaeijelfeest tot een onvergetelijk
evenement te maken, een staaltje ‘mienskip’ zonder weerga.

PROEVEN OP DE FRIESE STREEKMARKT

Van mei tot en met oktober organiseert Oldeberkoop de Friese
Streekmarkt op iedere eerste zaterdag van de maand. Middenin
het oude dorpshart tonen circa dertig standhouders een
uitgebreid aanbod van typische streekproducten. De getoonde
waar biedt een keur aan ambachtelijke producten waar doorgaans een goed verhaal aan vastzit.
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Land van
verbindingen

In De Friese Wouden zelf kun je echter het beste de auto laten
staan. De 8 landschappen kennen een uitgebreid netwerk aan
wandel- en fietspaden door bossen en natuurgebieden, en
over heidegronden en langs oude veenvaarten. Op een enkele
landbouwtrekker na kom je nauwelijks gemotoriseerd verkeer
tegen.

DOEN & BELEVEN
LOPEN DOOR DE HISTORIE OP HET GROOT
FRIESLANDPAD

Friesland bestond ooit uit zeven zeelanden en die vroege historie
inspireerde tot het Groot Frieslandpad, een lange afstandswandelroute (LAW 14) van 362 kilometer. De route begint in Bergen
aan Zee in Noord-Holland en eindigt in het Duitse stadje Leer.
Het deel door de Friese Wouden volgt het fraaie stroomdal van
de oude rivier de Boorne en loopt van Akkrum over Aldeboarn,
naar Nij Beets, Beetsterzwaag, Hemrik en Wijnjewoude. Over de
grens gaat het pad gaat verder door de kop van Drenthe.
www.wandelnet.nl/groot-frieslandpad-law-14

KOM TOT INKEER OP HET JABIKSPAAD

Het Jabikspaad is het Friese gedeelte van de beroemde pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. De Friese Camino
stamt uit de vroege middeleeuwen onder keizer Karel de Grote,
bij wie in een droom de Heilige Jacobus verscheen en beloofde
dat in zijn Rijk pelgrims van zee tot zee zouden trekken en zo de
volkeren zouden verbinden. Het Jabikspaad is het eerste stuk van
130 kilometer met Sint Jacobiparochie in het Noordwesten als
startpunt. In de Friese Wouden loopt de route langs Akkrum
door Oranjewoud naar Weststellingwerf. Onderweg komt de
pelgrim behulpzame routebegeleiders in de dorpen tegen, de
schoonheid van de natuur, en wellicht zichzelf. www.jabikspaad.nl

Knooppuntroutes &
Lange Afstandspaden
Van noord naar zuid en van oost naar west – met de auto De Friese Wouden doorkruizen kost
hooguit een half uur. Ook de rest van Friesland ligt op afstand binnen het uur: de Elf Steden,
De Friese Meren, de havenplaatsjes aan de IJsselmeerkust, de Waddenzee en het Lauwersmeergebied. Door de centrale ligging van Zuidoost-Friesland rij je ook nog eens in mum van tijd naar
de stad Groningen of naar Assen. Alleen al uit oogpunt van bereikbaarheid valt veel te zeggen
voor een verblijf in De Friese Wouden.
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De routes zijn weer onderling met elkaar verbonden door
knooppunten, zodat de wandelaar en fietser zijn eigen weg
voor het uitkiezen heeft. De knooppuntroutes staan onderweg
op borden aangegeven, maar kunnen ook middels de
toeristische apps of bij de Toeristische Informatiepunten
(TIP’s) worden opgevraagd. Aanraders zijn de speciale
‘smaakroutes’ die langs adressen voeren met lekkernijen uit
de streek.

DOOR DE NATUURGEBIEDEN VAN HET FRIESE
WOUDENPAD

Het Friese Woudenpad is de opvolger van het Zevenwoudenpad.
Het LAW 1 koppelt de Nationale Parken Lauwersmeer, Friese
Wouden, Drents-Friese Wold en de Weerribben aan elkaar en is
daarmee een van de mooiste LAW’s in Nederland. De route
begint in het open Friese zeekleigebied en gaat verder door
Dokkumer Wâlden, een uniek ‘slagenlandschap’ met smalle
langgerekte kavels en elzenhagen. Ten zuiden van Drachten
begint dan de eigenlijke Friese Wouden. Op het laatste stukje tot
Steenwijk maakt de wandelaar kennis met het typische esdorpenlandschap van Zuidwest-Drenthe. De hoofdroute is 147 kilometer
lang. www.wandelnet.nl/friese-woudenpad-law-1-1
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Varen door de
Friese Wouden
De Turfroute
In De Friese Wouden kun je het beste de auto laten staan.
De variatie aan landschappelijk schoon is zo afwisselend dat
de streek als vanzelf oproept tot ‘slow travelling’. Dan kan op
vele manieren: te voet, met de fiets, te paard, op de schaats,
zelfs per boerenscooter. De meest Friese manier is over
water. Varend over De Turfroute kijk je verheven over het
ingedijkte laagland met de petgaten, schuif je door het fijn
vertakte landschap van de turfwijken, drijf je onder de boomtakken van de adelsbossen, en passeer je de wilde heidegronden op weg naar de Drentse hoogte.

Waterpoorten
Vanaf de Friese Meren vormen de watersportdorpen Akkrum en
De Veenhoop de twee toegangspoorten tot De Turfroute.
Vandaar kruist de vaarweg dwars door Zuidoost-Friesland tot
aan de Drentse Hoofdvaart. De westelijke entree bij watersportdorp Akkrum gaat over de oude rivier Boorne en door het
pittoreske dorpje Aldeboarn, een historische pleisterplaats
voor de scheepvaart.
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Opsterlandse Compagnons
Vanuit Gorredijk starten de verenigde grootgrondbezitters
van de Opsterlandse Compagnons in de 17e eeuw met de
ontginning van het hoogveen. Al gravend door de wildernis
naar het hoger gelegen oosten toe ontstaat zo De Opsterlandse Compagnonsvaart, het afvoerkanaal voor de turf.
De Compagnonsvaart overbrugt met tal van sluisjes en
verlaten een verval van twaalf meter tot aan Appelscha toe.
Het ‘slow sailing’ begint al in de hoofdsluis middenin het
levendige centrum van Gorredijk. De Turfroute komt uiteindelijk uit op de Drentse Hoofdvaart, vanwaar de vaarweg naar
Duitsland openligt.

De Kleine Turfroute
De Kleine Turfroute gaat vanuit Gorredijk door het landschap
van De Frije Wiken naar Klein Groningen, waar de Opsterlandse Compagnonsvaart met een haakse bocht afbuigt naar
Donkerbroek. Onderweg komen bootjevaarders diverse
overstapplaatsen tegen waar kan worden aangelegd om
verder met de fiets het achterland te verkennen, aan de hand
van knooppuntroutes. Even voorbij Donkerbroek ligt de
Driewegsluis, rechtsaf gaat het vanaf hier de Tjonger op. Ooit
een wilde rivier, nu een gekanaliseerde beek met natuurgebieden aan weerszijden. Voor wie in het haventje van Oldeberkoop besluit te overnachten stelt de havenmeester gratis
fietsen beschikbaar. Voordat de Tjonger verderop overgaat in
De Kuinder gaat de route opnieuw rechtsaf over de Engelenvaart richting Heerenveen. Achter Heerenveen begint natuurgebied De Deelen, met talloze petgaten en eilandstroken die
door houten brugpaden met elkaar verbonden zijn. Uiteindelijk sluit het vaarwater weer aan op de Boorne.

DOEN & BELEVEN
STERREN KIJKEN VANUIT DE ‘BIOMEILER’

In 2016 is het buitenkunstproject STREAM gestart. Op verschillende plekken in de Friese Wouden gaan kunstenaars met de
lokale inwoners in gesprek om een object in de natuur te
ontwerpen en bouwen dat de ‘ziel van het gemaakte landschap’
blootlegt. De donkerte rondom De Veenhoop inspireerde tot
de biomeiler, een soort zitkapelletje ingebed in organisch
materiaal. Door de warmte die de biomeiler afgeeft, blijven ook
in de afkoelende nacht de billen warm en kun je comfortabel
naar de sterren kijken. De biomeiler is het eerste buitenobject
van STREAM in een reeks die de komende jaren nog verder
gestalte krijgt.

PONTJE HOPPEN MET DE 8 VAN GROU

Fietstocht De 8 van Grou leidt door De Alde Feanen en het
vroegere benedenstroomgebied van oerrivier de Boorne. De
ronde van 32 kilometer gaat over de eilanden om het Pikmeer
en de Wijde Ee heen en loopt door de watersportdorpen
Earnewâld, Grou, Akkrum, Aldeboarn en De Veenhoop.
Onderweg komen de deelnemers tien fietspontjes tegen die
hen in het waterrijke gebied overzetten. Een deel van de
pontjesvloot vaart op zonne-energie.

SLOEPJE VAREN

In vrijwel alle waterdorpen zijn luxe sloepjes te huur voor
dagtochten door de wateren van het Lege Midden. Aanraders
zijn zwerftochten over de Kleine Turfroute, door De Alde
Feanen, of een rondje over het Polderhoofdkanaal, de Boorne
en het buitenwater.

De Grote Turfroute
Verder oostelijk aan het buitenwater van het Grietmansrak ligt
De Veenhoop, de andere schakel tussen de Friese Meren en
De Turfroute. In 2015 is hier het Polderhoofdkanaal opnieuw in al
zijn glorie hersteld. De oude turfvaart loopt verderop langs het
voormalige veenderijdorp Nij Beets met zijn fraaie openluchtmuseum. Het Polderhoofdkanaal en de Boorne komen weer bij
elkaar in het zicht van het marktstadje Gorredijk, het eigenlijke
startpunt van De Turfroute.

De Grote Turfroute is een meerdaagse vaartocht door
Zuidoost-Friesland, Drenthe en de waterrijke Kop van
Overijssel. Onderweg kan in verschillende dorpen worden
overnacht, onder ander in Oosterwolde, Appelscha en
Giethoorn, of in natuurgebied De Weerribben.
Vandaar stuurt De Grote Turfroute weer aan op Heerenveen
en De Friese Meren.
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Sl epvaren

op de Friese meren vanuit Earnewâld
Nij Beets is vanuit het niets ontstaan in de moeilijke tijd van de turfwinning. Met volhardendheid, creativiteit en
saamhorigheid wisten de inwoners van toen het hoofd boven water te houden. Die karakteristieke eigenschappen
hebben zich diep verankerd in het gemeenschappelijke DNA van het dorp. De mienskip van Nij Beets krijgt zaken
voor elkaar als nergens anders. Wapenfeiten te over: eigenhandig stichtten de dorpelingen Openluchtmuseum
It Damshûs, waarmee zij hun verleden levend houden. De volhardendheid van het dorp resulteerde in 2015 in de
heropening van het Polderhoofdkanaal. En met elkaar bouwden de bewoners vervolgens de nieuwe passantenhaven. Nij Beetsters maken hun eigen wereld en dat laten zij graag zien aan bezoekers van buiten.

Nij Beets: gastvrij dorp op de ruimte

*

It Damshûs

Smûk Nij Beets

Neem een kijkje in ons verrassend mooie openluchtmuseum en kom alles te
weten over hoe turfmakers werkten, woonden en leefden in de tweede helft
van de 19e eeuw. Een bezoek aan It Damshûs is ook een leuk idee voor
groepsreizen en familiereünies. Het museum verzorgt verschillende arrangementen met lunches en boottochten. WWW.DAMSHUS.NL

Smûk Nij Beets is een muzikaal en culinair buitenluchtfestival aan het begin
en aan het eind van de zomer. Op een telkens wisselende, maar bijzondere
plek in de natuur langs het Polderhoofdkanaal organiseren Galerie Aepos en
Wooncentrum Van de Berg een thema-avond vol muziek, kunst, voorgedragen verhalen en lekker eten. De avond start met een goed glas, om daarna
met de praam naar de verrassingslocatie te varen. Dit jaar is Smûk op 8 juli
en 16 september.
WWW.WOONCENTRUMSVDBERG.NL OF WWW.GALERIEAEPOS.NL

Restaurant Pier’s Hiem

Verhuur tot 21.00 uur
Een sloepentocht is heerlijk genieten. Onder het genot van
een hapje en drankje vaart u rustig door het Nationaal Park
De Alde Feanen. Een geheel andere wereld en toch dichtbij.

Het is mogelijk om een (meerdaags) arrangement
geheel naar uw wensen samen te stellen.
Of toegespits op een uitje met vrienden of collega’s.

De geschiedenis van deze uitspanning op de ruimt gaat ver terug, maar de
gastvrijheid blijft onveranderd. Wie van gemoedelijke sfeer en smakelijk eten
houdt, schuift aan in het restaurant, of neemt buiten plaats op het terras met
vergezicht op de petgaten. Pier’s Hiem serveert menu’s op maat voor grotere gezelschappen. WWW.PIERSHIEM.NL

Halte Leppedijk

Informatie of reserveringen: www.aldefeanen.com
of 0511 - 53 92 15, mob. 06 - 44 37 89 89
Ligplaats: De Stripe 22, 9264 TW Earnewâld
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Verhuur van:
Luxe sloepen, toer- /visboten, polyvalken
en vakantiewoningen

Halte Leppendijk is een B&B aan LAW-route Het Groot Frieslandpad. De theetuin met vijver, prieeltjes en terrassen is een fijne plek voor wandelaars en fietsers om even bij te komen of te onthaasten onder het genot van een heerlijk
stuk zelfgebakken taart. Ook kunnen gasten terecht voor brunch, lunch of high
tea. Halte Leppedijk beschikt over oplaadpunten en wifi. Kom gewoon langs,
we zijn het hele jaar dagelijks geopend. WWW.HALTELEPPEDIJK.NL

Supermarkt aan de Turfroute
Supermarkt Lekker Makkelijk Fennema Nij Beets ligt pal aan het Polderhoofdkanaal, die een stukje verder op de Turfroute aansluit. De dorpssuper
heeft voor de deur een eigen aanlegsteiger waaraan vaarpassanten kunnen
afmeren. Wat u zegt: lekker makkelijk om even de voorraden aan te vullen.
WWW.LEKKERMAKKELIJK.NL

Openluchtbad De Blauwe Kamp
Nij Beets beschikt in de zomermaanden over een sfeervol buitenbad. Wie de
kinderen liever niet in het kanaal laat zwemmen, kan in De Blauw Kamp terecht voor onbezorgd spetterplezier.
WWW.ZWEMBADDEBLAUWEKAMP.WEBKLIK.NL
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Het Lage Land

Turfmoppen en skûtsjes

DOEN & BELEVEN

Bij Drachten, De Veenhoop en Akkrum sloten de oude
turfvaarten van het Zuidoosten aan op het Friese boezemwater, waarna de schippers met volle zeilen hun lading naar
elders konden vervoeren. De turfmoppen richting de stedelijke gebieden en, op de terugreis, de vruchtbare terpaarde
naar de Friese Wouden ter verbetering van de zanderige
landbouwgronden. De smalle ondiepe binnenwateren van
Friesland vereisten scherpzeilende wendbare platbodems
waar gang in zat: de skûtsjes. De werven in Drachten hadden
de reputatie de snelste skûtsjes te bouwen: de zogeheten
‘piipsters’. Bij de hedendaagse wedstrijdcompetitie van het
‘skûtsjesilen’ bestaat het overgrote deel van de SKS-vloot uit
de ranke Drachtster piipsters. Op de smalle wateren van
onder andere De Veenhoop en de Alde Feanen bestrijden
nazaten uit Friese schippersgeslachten en hun bemanningen
elkaar dan op het scherpst van de snede tijdens de eerste
twee weken van de bouwvakvakantie.

SLOEPVAREN, KANOËN EN ZEILEN

Bij waterpoorten De Veenhoop, Earnewâld en Akkrum sluiten de
vaarwegen van het Zuidoosten op het buitenwater van de Friese
Meren aan. Met gehuurde sloep, kano of zeilboot zijn machtige
dagtochten te maken over de wateren naar de vier windstreken.
Buitenom naar Grou bijvoorbeeld, om door De Alde Feanen
weer terug te keren naar de thuishaven. Of binnendoor afzakken
naar Heerenveen, Aldeboarn, Nij Beets of Gorredijk, om nog
verder de Turfroute te bevaren. Of een tochtje oostwaarts naar
Drachten, waar de bootjevaarder tegenwoordig middenin het
centrum kan aanmeren aan het gerestaureerde havenfront.

KLOOSTERS BEZOEKEN

Drachten en omgeving kent een lange geschiedenis van kloostergemeenschappen. Van het oudste in Smalle Ee rest alleen nog
de terp waar ooit het Benedictijnerklooster stond. In de stad zelf
zijn twee kloosters in min of meer authentieke staat bewaard
gebleven. In het voormalig Franciscanerklooster in de binnenstad huist vandaag de dag Museum Drachten. Het Karmelklooster, met omgang om het centrale hof en ommuurde binnentuin,
valt nog in originele staat te bezichtigen. De laatste ongeschoeide karmelietessen verruilden in 1993 hun onderkomen omdat de
zusters, op leeftijd en gering in getal, het onderhoud niet langer
konden bolwerken.

De laagveenpolders
Het Zuidoosten deelt met de rest van Friesland het gebied dat het ‘Lege Midden’
heet. Een benaming die bezoekers van buiten volstrekt begrijpelijk en misschien
wel poëtisch vinden, gezien de weidsheid van het landschap en de imposante
wolkenluchten om hen heen. Maar hier zet de Friese taal de niet-ingewijden toch
op het verkeerde been. Het Lege Midden duidt het laaggelegen centrale deel van
de provincie aan. Vanuit het Zuidoosten gezien, beginnen hier de Friese Meren.
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RESTAURANT
IT POLDERHUS

Pleisterplaats voor langsvarende
watersporters en voor fietsers die
vanaf hier de pontjesroute nemen.
Koffie met zelfgebakken taart,
smaakvolle lunches, verrassende
high tea’s en meergangendiners.
Kraenlânswei 1, 9215 VZ De Veenhoop
Tel. +31 512 461 803
www.itpolderhus.nl

Sloepvaren Akkrum
Sloepentocht
De vaarroute door het centrum van Akkrum en gaat
onder andere langs de Akkrumer Reuzen.

Startpunt: Centrum Akkrum
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Kloosterpad

DOEN & BELEVEN

De turfgravers in Zuidoost-Friesland kwamen van twee
kanten. In de middeleeuwen vanuit het noorden; vooruitgestuurde monniken van de rijke kloosters uit het terpengebied
vatten de ontginning van het hoogveen aan. Een smalle
zandrug leidde door de oostelijke wildernis van Friesland naar
de Smalle Eesterzanding, een ondiepte in het buitenwater
even ten westen van Drachten. Dit grotendeels nog bestaande ‘Kloosterpad’ liep vervolgens langs de scheidslijn tussen
het hoge- en het lage land in oostelijke richting tot aan
Bakkeveen toe. Waarna de route overging in het ‘Holle pad’,
de toegangsweg over de heide naar Drenthe. Onderweg
stichtten de monniken nieuwe kloosters en uithoven, onder
andere in Smalle Ee en bij Siegerswoude waar restantfundamenten nog herinneren aan de vroege kolonisatie.

laaggelegen drassige hooilanden worden ontgonnen.
De baggelman diept vanonder de waterspiegel de grondstof
uit het petgat en stort de ‘klyn’ uit op de naastgelegen smalle
‘stripen’ land om uit te lekken. Daarna volgen handelingen als
aantrappen, steken, en keren om de gewenste turf te krijgen.
Een zware en bewerkelijke manier van turfwinning, maar het
eindproduct is gewild. Laagveenturven branden door hun
hoge dichtheid een stuk langer dan de brossige hoogveenturven. In openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets
demonstreren vrijwilligers op gezette tijden hoe de graverij er
destijds aan toeging.

DOEN & BELEVEN
RUIK TOUW EN TEER IN HET SKÛTSJEMUSEUM

In Earnewâld ligt aan de waterkant Skûtsjemuseum De Stripe.
Het ontwerp van het sfeervolle museumgebouw is ontleend aan
het ‘skûthûs’, vroeger het kloppende hart van de Friese scheepswerf. Het skûthûs biedt een inkijkje in het leven van de vroegere
generaties zeilschippers die op de skûtsjes voeren.
Op de bijbehorende scheepswerf is een paar jaar geleden de
legendarische Aebelina herbouwd. Vandaag de dag het enige
houten skûtsje van Friesland, vroeger de snelste van de hele
vloot. Bezoekers van het Skûtsjemuseum kunnen meezeilen met
de Aebelina op de wateren van De Alde Feanen.

TURFSTEKEN IN IT DAMSHÛS

Laagveenderij
Vanaf de late achttiende eeuw trekken ook vanuit het zuiden
turfgravers Friesland binnen. Zuidoost-Friesland kent dan al
een geschiedenis van honderden jaren aan turfwinning in het
hoogveen, maar in het laagveen gaat het er anders aan toe.
De zogeheten ‘Gietersen’ uit de laagveencontreien van
Noordwest-Overijssel introduceren de tot dan nog onbekende techniek van het ‘baggelen’. Op deze wijze kunnen ook de

RESTAURANT
HET SPIJSHUYS

Puur, eerlijk, genieten!
Geniet van pure en eerlijke
producten uit de streek. Onze
keuken is Fries-Frans met een
Zwitserse twist.
Westerbuorren 2, 9212 PL Boornbergum
Tel. +31 512 383 047
www.hetspijshuys.nl
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Openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets laat de bezoekers op
een levendige en actieve manier ervaren hoe turf in het laagveen
werd gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in
de periode van 1863 tot circa 1920. Hun erbarmelijke werk-,
woon- en leefomstandigheden waren de voedingsbodem voor
een felle sociale strijd. De woonhuisjes, de winkel en kroeg van
de veenbaas, de kerk, het werfje zijn op ware schaal nagebouwd
en ingericht. In het filmhuis wordt de armoede en onderdrukking
tastbaar, zodat de bezoeker deelgenoot wordt van de opstand in
de turf.
Op het museumterrein wordt een indruk gegeven van de
verandering van het landschap als gevolg van de turfwinning.
Achtereenvolgens moerasgebied, turfwinning, petgaten en
inpoldering. Het museum geeft een totaal beeld van de sociaal-economische, politieke en landschappelijke geschiedenis van
de laagveenderij in Opsterland en Smallingerland met als
uitgangspunt Nij Beets.

Rondje Kraanlannen
Wandelen door de natte natuur en langs petgaten.

Startpunt: It Polderhûs, De Veenhoop

Nationaal Park De Alde Feanen
De praktijk van de laagveenderij haalde het oorspronkelijke
landschap grondig overhoop. De exploitanten droegen
daarom verplicht ‘slijkgeld’ af. Deze belasting vormde het
kapitaal waarmee na het uitvenen de dijkaanleg, molens en
gemalen konden worden gefinancierd om landbouwpolders in
te richten. Dat gebeurde echter lang niet overal even gewetensvol. Vandaar dat er in Zuidoost-Friesland nog tal van
petgatmoerassen te vinden zijn, vandaag de dag prachtige
natuurgebieden. Het meest tot de verbeelding sprekende
voorbeeld van deze bijzondere natuur vormen De Alde
Feanen aan de rand van de Friese Wouden. Het Nationaal
Park aan de overkant van de Wijde Ee bij De Veenhoop telt
maar liefst drieduizend hectares aan ‘wetlands’.

THE BLACK HORSE
B&B & MORE

Welkom met of zonder paard in
deze luxe B&B (4 tulpen in 2015)
met service en comfort van een
sterrenhotel en de intimiteit en
privacy van een B&B met vier
kamers elk met een eigen karakter.
Lipomwyk 7, 9247 CH Ureterp
Tel. +31 6 55 80 23 24
www.theblackhorse.nl

Rugzakroute Pettebosk
Wandeling met een rugzak
Speciaal voor kinderen is een route uitgezet om het
Nationaal Park te ontdekken.

Startpunt: Bezoekerscentrum Nationaal Park
De Alde Feanen
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DOEN & BELEVEN

DOEN & BELEVEN

BELEEF DE KUNST VAN DE STIJL

In jubileumjaar 2017 staat Drachten in het teken van De Stijl, de
kunststroming die door toedoen van schoenmakers de gebroeders Rinsema de stad in de greep kreeg. Museum Drachten
houdt een grote overzichtstentoonstelling waarin onder andere
wordt verhaald van de bezoeken van Stijlvoorman Theo van
Doesburg en dadaist Kurt Schwitters aan het Drachten van het
interbellum. Onderdeel van de herdenkingsfestiviteiten vormen
ook de georganiseerde stadswandelingen langs nog altijd
zichtbare uitingen van De Stijl in de stad, zoals de kleurrijke
Papagaaienbuurt.

Maakstad
Na de oorlog groeit de maakindustrie van Drachten uit de
kluiten. De toon wordt in de jaren vijftig gezet met de komst
van Philips, die een grote scheerapparatenfabriek opent. Veel
nazaten van de verveners uit de omgeving trekken naar de
plaats voor werk en deugdelijke huisvesting. In die wederopbouwjaren krijgt Drachten steeds meer stedelijke allure.
Andere bedrijven ontdekken de centrale ligging van de stad in
het Noorden. Tegenwoordig bundelt de maakindustrie de
krachten in het ‘Innovatiecluster‘ en geldt Drachten als regio
van productvernieuwing. De stad staat te boek als de
bakermat van het verkeersconcept ‘Shared Space’.

De Stijl in Drachten
Voor de Tweede Wereldoorlog is Drachten een in omvang
bescheiden maar levendig streekcentrum van handel en
ambachtelijke bedrijvigheid. Aan de doorgaande vaarweg
De Drachtster Compagnonsvaart bevinden zich tabaksfabriekjes, leerlooierrijen en scheepswerven. De bewoners van
de omliggende dorpen komen naar het stadje voor hun
grotere inkopen. Voor de reparatie van schoenen en ander
leerwerk kloppen zij aan bij de gebroeders Rinsema.
Thijs en zijn jongere broer Evert zijn vaklui, maar eigenlijk gaat
hun hart uit naar de opwindende moderne kunstuitingen van
die tijd. Evert is meer de kunsttheoreticus, Thijs de schilder.
Als Thijs niet achter de leest zit, schildert hij in de beeldentaal
van De Stijl. De gedrevenheid van de broers Rinsema heeft
ook invloed op de plaatselijke architectuur, een aantal
blokken nieuwbouwwoningen komen in die tijd tot stand in
primaire Stijlkleuren. Het wijkje krijgt al rap de naam
‘Papegaaienbuurt’.

MUSEUM DR8888

Een (inter)nationale collectie met
werken van o.a. Theo van
Doesburg, Kurt Schwitters en Thijs
Rinsema. Deze kunstenaars vertegenwoordigden in Drachten de
internationale avant-garde-bewegingen Dadaïsme en De Stijl.
Museumplein 2, 9203 DD Drachten
Tel. +31 512 515 647
www.museumdrachten.nl
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CULTUUR OPSNUIVEN TIJDENS FESTIVAL
SIMMERDEIS

Drachten kent een rijk theater- en muziekleven. In de eerste
plaats verzorgd door theater De Lawei, vaste speelplek voor de
nationale toneelgezelschappen, cabaretiers en symfonieorkesten. Plaatselijk popcentrum Iduna staat bekend om zijn
programmamix van vernieuwende muziekoptredens en
gevestigde namen. Beide cultuurinstellingen organiseren het
drukbezochte Theater- en Muziekfestival ‘Simmerdeis’, dit jaar
van 22 juni tot en met 25 juni.

Museumtour Centrum
Drachten
Interactieve wandeling met quiz langs het erfgoed
van Drachten.
Download de app met alle route-informatie via
www.izi.travel.nl
Startpunt: Museum Dr8888

KINDERBOERDERIJ
DE NATURIJ

Kom eens kijken op de grootste
kinderboerderij van het Noorden.
De Naturij is het leukste dagje uit
voor kinderen van 0 t/m 12 jaar!
Weer of geen weer, bij De Naturij is
altijd wat te doen en is het gehele
jaar geopend.
Oude Slingeweg 4, 9204 WS Drachten
Tel. +31 512 51 77 44 | www.naturij.nl

Dichterspaad Oudega
Kuiertocht
Wandeling langs 18 gedichten in petgatengebied.
Download de route via
www.dichterspaad.nl
Startpunt: Centrum Oudega
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Drachten ligt centraal in Noord Nederland en heeft de bezoeker veel te bieden. In een stadse omgeving met de gemoedelijkheid van een dorp, voelt iedere bezoeker zich
thuis in Drachten. De stad is omringd door water en bossen
(de ‘wâlden´). Het centrum heeft de afgelopen jaren een upgrading gehad, waarin natuur en moderne voorzieningen
harmonieus met elkaar gecombineerd zijn. De Drachtstervaart leidt de pleziervaart van het natuurgebied naar het
centrum, waar de bezoeker eigentijdse architectuur vindt
in het nieuwe Raadhuisplein en het splinternieuwe gebouw
van schouwburg De Lawei. Als je een paar jaar niet in
Drachten bent geweest, is het nu zeker een bezoek waard.

Festivals in parken
Naast het muziekfestival Peije dei op de eerste zaterdag in juni en
het mode-event Drachten in Stijl (met 1000 meter rode loper) eind
september in het centrum, worden er ook steeds meer festivals in
de mooie parken rondom het centrum georganiseerd. Muziekfestivals Popcity en Dencity in het Thalenpark, foodfestival Drachten
Proeft in het Reidingpark en natuurlijk het meerdaagse culturele
festival Simmerdeis in het Slingepark. Eigenlijk is er altijd wel wat
te beleven. www.dwjm.nl/evenementenkalender

Beleef het Stijljaar 2017 in Drachten
Moderne binnenstad

Drachten Stad in Stijl

Drachtstervaart

Van alles te doen en te beleven

Het centrum van Drachten typeert zich als een moderne na-oorlogse binnenstad. Men vindt hier naast ruime parkeergelegenheid,
overzichtelijke, gezellige winkelstraten met grote filiaalwinkels in
alle branches, maar ook concept stores, plaatselijke winkels met
een uniek assortiment, eetgelegenheden en gezellige terrassen.
Deze mix geeft een prettige sfeer en dat proef je wanneer je door
de winkelstraat loopt. Neem ook eens een kijkje in de zijstraten en
laat je verrassen door de onderscheidende winkeltjes.

Met het Stijljaar vieren we dit jaar het 100ste jaar van kunstbeweging De Stijl. Hiermee zal Drachten zich meer dan ooit op de (inter)
nationale kaart zetten. De oorsprong van deze wereldberoemde
kunstbeweging ligt namelijk mede in Drachten. De architectuur
van De Stijl kun je het beste ervaren in de Torenstraat, de papegaaienbuurt genaamd, waar Theo van Doesburg zijn eerste grote
opdracht realiseerde in 1921. Museum Dr8888 is een van de zes
partners in de internationale marketingcampagne Mondriaan to
Dutch Design. In het Museum zijn vanaf januari 2017 vier grote
tentoonstellingen waarin De Stijl centraal staat. Vanaf 1 juni zal
ook een nieuw Stijlicoon te bezoeken zijn, de museumwoning Van
Doesburg-Rinsemahuis. Met een ‘stijlvolle’ stadswandeling kan
de bezoeker rondgeleid worden langs de stijlwoningen.
Kortom een unieke beleving, Drachten Stad in Stijl. Zie voor het
programma www.museumdrachten.nl

De vaart waaraan ooit scheepswerven de beroemde skûtsjes
bouwden en veel bedrijvigheid creëerden, werd in 1964 gedempt.
Ruim 50 jaar later is de vaart weer in ere hersteld en opnieuw uitgegraven. Ben je een waterliefhebber en wil je zó uit je boot in het
winkelcentrum, of in een restaurant stappen? Dat kan in Drachten,
waar je tot in het hartje van het centrum kan aanmeren. Maar andersom kun je ook vanuit het centrum aan boord stappen voor
een tochtje over het water en een bezoek aan de historische
scheepswerf Van der Werff. En wist u dat Drachten de grootste
binnenhaven van Noord Nederland heeft?
www.scheepsbouwvanderwerff.nl

De Naturij in Drachten is de grootste kinderboerderij van Noord
Nederland. Hier kun je het leven op de boerderij ervaren en kennis
opdoen over dier en milieu tijdens een wandeling in de natuur of in
het milieu educatiecentrum. Schouwburg De Lawei, Museum
Drachten en de Beleefbibliotheek, allen in het centrum gevestigd,
bieden een gevarieerd programma met films, workshops, muziek,
lezingen, exposities en nog zoveel meer. Ook op regenachtige dagen kun je een heerlijk dagje Drachten doen. www.naturij.nl
• www.delawei.nl • www.bibliotheekdrachten.nl
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Marijke Meu

DOEN & BELEVEN

De Friese Oranjes hebben het landgoed zo’n honderdvijftig
jaar in bezit gehad. De weduwe en prinses van Oranje
Albertine Agnes van Nassau kocht in 1676 een al bestaande
state plus drie boerderijen en gaf het geheel de naam
Oranjewoud. Het bezit van een buitenverblijf behoorde in
hoge kringen tot de gangbare mode van die dagen.
De prinses liet naar Frans voorbeeld lange beboste lanen,
singels en geometrische baroktuinen aanleggen.
Latere erfgenamen veranderden het lustslot in een
classicistisch paleis, maar echt helemaal voltooid raakte het
bouwwerk nooit. De laatste bewoonster was de populaire
stadhouderlijk regentes Maria Louise van Hessen-Kassel,
vanwege haar benaderbaarheid door de Friezen kozend
‘Marijke Meu’ genoemd.

DOMPEL ONDER IN HET ORANJEWOUD FESTIVAL

Het Buiten van
de Friese Oranjes
Oranjewoud
Parklandschap Oranjewoud is van oudsher een lommerrijk gebied aan
de oostkant van Heerenveen. Toen de ‘vlecke’ Heerenveen nog tot
wasdom moest komen, lag Oranjewoud al als een beboste enclave
tussen de omringende hoog- en laagveengebieden. Een gewilde plek
waar voorname families graag een buiten lieten bouwen. Zo ook de
Friese tak van Oranje-Nassau, stadhouders en prinsen aan het Hof
van Leeuwarden, en de voorouders van het huidige koningshuis.
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In 2017 is van 1 tot en met 5 juni de verbeelding aan de macht in
Oranjewoud. In de buitens en in tenten, in tuinen en in de
Overtuin, in bossen en in velden klinken vijf dagen lang klassieke
muziek en jazz in een doorlopend festivalprogramma, uitgevoerd
door bekende musici en ensembles uit binnen- en buitenland.
Tussen de concerten door geven ook schrijvers en dichters acte
de présence. Het Oranjewoud Festival bestaat onder andere uit
het Zonsopgangconcert, Wildernisconcert, Yogaconcert,
Baroque Disco, Prinsenwijkconcert, de Tipi concerten, de
picknickconcerten in de Overtuin, concert voor het slapen gaan;
kortom, je kan het zo gek niet bedenken. Vorig jaar trok het
festival ruim tienduizend bezoekers.

HET DICHTERSPAD AFLOPEN

19e-eeuws dagje uit
In de 19e eeuw ging het landgoed over in andere handen. Het
grote paleis werd afgebroken en op de plaats verrees het
huidige landgoed Oranjewoud met de uitgestrekte Overtuin in
Engelse stijl. Uit die periode stammen ook de meeste andere
buitenhuizen. Ten tijde van de eeuwwisseling ontdekte ook de
opkomende Friese burgerij de geneugten van een dagje uit in
het groen. Makkelijk bereikbaar door het zich rap uitrollende
netwerk van tramlijnen ontstond zo een vroege vorm van
toerisme in Oranjewoud.

NATUURLIJK TJAARDA

Bij een overnachting in hotel
Tjaarda voelt u zich meteen thuis.
Slaap in onze luxe kamers, ontspan
in de sauna, proef de ambiance
van ons gezellige Grand Café en
geniet van alles wat Friesland te
bieden heeft in ons restaurant.
Koningin Julianaweg 98, 8453 WH
Oranjewoud | Tel. +31 513 433 533
info@tjaarda.nl - www.tjaarda.nl

Het Poëzijpaad Oranjewâld, ofwel Dichterspad, leidt de wandelaar langs de paden van het historische Zuidoost-Friese boslandschap tussen Oranjewoud en Katlijk. Je komt gedichten tegen
van gerenommeerde dichters en nieuw uitverkoren talent uit de
regio. Het Poëzijpaad Oranjewâld gidst door het bosgebied en
de lezer ervaart dat de gedichten passen in de omgeving en hoe
dichtregels en landschap elkaar versterken. Cultuur en natuur
gaan harmonieus hand in hand op het Dichterspad.

De Compagnonsroute
Fietstocht 42 km
Fietsen met behulp van knooppunten langs de vaarten
en wijken.
Meer info op Route.nl/545905

Startpunt: Hotel Tjaarda
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Bèlvedère
Met de toename aan bezoekers dijde de reputatie van het
genoeglijke Oranjewoud navenant uit. In het zogeheten
‘liefdeslaantje’ keken trouwlustige jongemannen uit naar
huwbare jongedames, die in het voorbij flaneren op hun beurt
weer een blik op hun toekomstige echtgenoten wierpen.
Op zomeravonden werd zo de kiem gelegd voor menig Fries
huwelijk. Recreatieondernemer avant la lettre Andreas
Tjaarda - zijn faam leeft nog voort in het gelijknamige hotel
- opende in het bos een grote speeltuin en bouwde op een
heuveltje het Bèlvedère, de uitkijktoren die vandaag de dag
nog boven de boomkruinen uittorent. Het in 2004 geopende
museum voor hedendaagse Friese kunst, dat dwars over de
gracht in een van de zichtlijnen van landgoed Oranjewoud
ligt, ontleent er zijn naam aan. De strakke moderne architectuur van Museum Bèlvedère harmonieert weer op eigentijdse
wijze met de landelijke omgeving.

‘n Gouden Plak, zeggen de Feansters zelf. Heerenveen heeft
een gezellig winkelgebied dat grenst aan de Heeresloot, ooit
in de zestiende eeuw gegraven door de ‘Hearren fan it fean’,
de naamgevers van de stad. In Museum Willem van Haren
wordt de ontstaansgeschiedenis van Heerenveen uit de
doeken gedaan aan de hand van de grootste maquette van
Nederland. Een apart gedeelte van het museum is gewijd aan
de socialistische voorvechter Domela Nieuwenhuis, die met
de voorkeursstemmen van de Friese veenarbeiders uit deze
contreien als eerste rode Kamerlid zitting nam in Den Haag.

DOEN & BELEVEN
SWINGEN TIJDENS THE NIGHT OF THE KOEMARKT

Het gratis Promsconcert ‘The Night of the Koemarkt’ vindt ieder
laatste weekend in juni plaats, dit jaar op 24 juni. Pop, rock,
klassiek, hiphop, musical - tijdens de bonte happening staat heel
Heerenveen op zijn kop met ’s avonds tal van optredens in de
openlucht. Voorafgaand vindt ’s middags het traditionele
Heerenveens Dweilfestival plaats met blaasorkesten uit heel
Nederland. In polonaise hossen de duizenden bezoekers langs
de overvolle terrassen in de binnenstad. Daarmee houdt de
cultuuragenda niet op; zo is er onder andere in de nazomer het
tweedaagse Soul and Foodfestival en in de decembermaand de
traditionele Kerstmarkt.

MIJMEREN IN DE ECOKATHEDRAAL

‘De grootste kerk van Friesland’ staat net even buiten het dorpje
Mildam, aan de rand van Oranjewoud. De Ecokathedraal is de
schepping van kunstenaar Louis le Roy, intussen al jaren dood,
maar geestverwanten zetten zijn levenswerk voort. De volgers
stapelen onverdroten stoeptegels, betonklinkers en overig
afgekeurd straatplaveisel op elkaar zonder vooropgezet plan en
zonder zich om tijd te bekommeren. Vooral om dat laatste ging
het Le Roy. In de oneindigheid van de Ecokathedraal ligt de
sacrale essentie: het generatieslang in wisselwerking met de
natuur organisch bouwen aan iets dat veel groter is dan je als
individu kan bevatten.

MODERNE KUNST KIJKEN IN MUSEUM BÉLVEDÈRE

Heerenveen
Bij de naam Heerenveen denkt iedereen al gauw aan
sportsuccessen. Stad van SC Heerenveen immers, van
schaatsen in Thialf, van Olympisch turnen. Stad van Abe,
Epke, Sven en Foppe. Klopt helemaal. Maar Heerenveen is
ook theaterstad, winkelstad, museumstad en uitgaansstad.

MUSEUM BELVÉDÈRE

Voor de Friese kunstenaars wordt
Museum Belvédère een thuishaven, een plek die ze als eenlingen
in de kunst nooit hebben gehad.
Museum Belvédère ligt vlakbij het
prachtige Landgoed Oranjewoud
Oranje Nassaulaan 12 | 8448 MT
Heerenveen-Oranjewoud |
Tel. +31 513 644 999 |
www.museumbelvedere.nl
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Voor moderne kunstliefhebbers ligt in het landgoedpark Oranjewoud het Museum Bélvedère. De vaste collectie toont werk van
spraakmakende Friese kunstenaars uit heden en verleden: onder
andere van Jan Mankes, Jan Altink, Thijs Rinsema, Gerrit Benner,
Sjoerd de Vries en Robert Zandvliet. Het museumcafé hangt pal
boven de landgoedgracht en biedt aan beide zijden vergezichten over Oranjewoud.

Rondvaart De Deelen
Vaartocht door het petgatenreservaat met een
open werkboot van het Waterschap.
Meer info: www.damshus.nl

Startpunt: Sudergemaal Nij Beets

Posthuis Theater
Aan de Heeresloot in het centrum ligt ook het Posthuis
Theater, gewilde try-outlocatie van bekende Nederlandse
cabaretiers en startplek voor upcoming artiesten als Yentl en
De Boer. Het Posthuis is eveneens de concertzaal van de
stad, met een programmering van zowel klassieke concerten
als eigentijdse muziek.

RESTAURANT HET
AMBACHT

In een voormalige ambachtsschool
worden door chef Markus en zijn
brigade menu’s samengesmeed die
een smaakvolle harmonie zijn
tussen regionale ingrediënten en
de Mediterrane keuken.
Burg. Falkenaweg 56, 8442 LE H’veen
Tel. +31 513 232 172
www.restaurant-hetambacht.nl

SCHAATSEN IN THIALF

Schaatsen kijken of zelf schaatsen? Het kan allebei in het Mekka
van de schaatssport Thialf. Het sfeervolle ijsstadion van Heerenveen heeft vorig jaar een ingrijpende renovatie ondergaan om
de beste en snelste laagland schaatsbaan van de wereld te
blijven. Nergens ligt het ijs er zo fijn bij als in Thialf, laat dat maar
aan de Friese ijsmeesters over. Dus, verbaas je over de toptijden
van de hele groten, of scherp je persoonlijk record aan in het
huis van de kampioenen.

Landgoedwandeling
Wandeling langs de buitenhuizen van Oranjewoud

Startpunt: Museum Belvédère
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2. Gezellig centrum van Heerenveen

5. De Frije Wiken

In het centrum van Heerenveen vindt u
gezellige winkels, sfeervolle restaurants, een
bioscoop en het prachtige Posthuis Theater.
Plus authentieke historie zoals het gemeentehuis Crackstate en Museum Heerenveen
met daarin het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum. Het hele jaar door zijn er
evenementen zoals het laatste weekend van
juni het muziekfestijn ‘Night of the Koemarkt’
en in december de traditionele Kerstmarkt.

De Frije Wiken is een prachtig, divers, nog
vrijwel onontdekt gebied met bos, heide,
water en weidse vergezichten. U vindt er
molens, klokkenstoelen, sluizen, oude kerken,
musea en andere bezienswaardigheden.
In het gebied zijn vele routes uitgestippeld.
Op de laatste zaterdag van september vindt
in Nieuwehorne het Flaeijelfeest plaats: een
uniek plattelandsevenement in de vorm van
een dag uit het verleden.

1. Waterrijk Akkrum-Nes en Aldeboarn

6. Beschermd natuurgebied De Deelen

Of het nu op of langs het water is: in Akkrum-Nes en Aldeboarn vindt u die typisch Friese
watersportsfeer. In uw eigen -of gehuurde- boot geniet u ongedwongen van uitgestrekte
weilanden, bloeiende bermen, karakteristieke boerderijen en prachtige natuurgebieden.
In Aldeboarn is de laatste vrijdag van augustus de jaarlijkse Gondelvaart: een theaterspektakel op het water.

Een mozaïek van water, riet, moerasbosjes en graslanden in het afgegraven veen: De
Deelen. Een beschermd natuurgebied met internationale allure in het hart van Friesland.
In de herfst en winter komen hier duizenden eenden en ganzen. Ook leven in dit gebied
zeldzame soorten als zwarte stern, purperreiger en bruine kiekendief. In de Deelen zijn
mooie vaarroutes en wandelroutes uitgezet.

Regio Heerenveen:

’n Gouden Plak!

Denkt u aan Heerenveen, dan denkt u aan sport. Logisch, want
we noemen Sven, Epke, Abe of Foppe en u weet wie wij bedoelen. De regio Heerenveen biedt u echter nog veel meer!
U kunt hier prachtig fietsen, wandelen, varen, musea of een
theater bezoeken. Of gezellig winkelen, heerlijk eten of genieten op een terras. Met recht wordt deze regio dan ook
’n Gouden Plak (Fries voor ‘plek’) genoemd!

Website: www.ngoudenplak.nl
facebook.com/ngoudenplak
@ngoudenplak
Winkel VVV: Minckelaarsstraat 11, Heerenveen

3. Sportstad Heerenveen

4. Vorstelijk Oranjewoud

Heerenveen is op sportgebied een wereldstad!
Thialf, hét schaatshart van de wereld, is dé plek
waar topsporters voor goud gaan en geschiedenis schrijven. Het Abe Lenstra Stadion, vernoemd
naar de Friese voetballegende, is de thuisplek van
SC Heerenveen. En in het Epke Zonderland
Turncentrum worden talenten opgeleid om in de
voetsporen van deze Olympisch Kampioen te
treden.

Oranjewoud ligt midden in de bossen. Statige
landhuizen en stijlvolle lanen herinneren aan de
tijd dat de koninklijke familie hier verbleef. Tijdens
het Oranjewoud Festival begin juni geniet u op
diverse locaties van klassieke muziek in al haar
vormen. Een bezoek aan Museum Belvédère mag
niet ontbreken. Hier treft u beeldende kunst uit
Friesland in directe relatie tot Nederland en
Vlaanderen aan.
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De Zeven
Bossen

DOEN & BELEVEN
Adelsdorp
De adellijke geschiedenis van Beetsterzwaag vindt zijn
oorsprong in het aan de westkant gelegen middeleeuwse
buurtschapje Ald Beets. De rijke eigenerfde boeren die op de
scheidslijn van het lage en het hoge land hun fortuin hadden
gemaakt, lieten een stukje verder op de zandrug van het
beekdal voorname huizen bouwen. In de loop van de tijd
breidden zij hun grondbezit uit en verwierven adellijke titels
door strategische huwelijken. Sommige families vergaarden in
de opvolgende eeuwen enorme vermogens met investeringen
in de veenderijontginningen van Zuidoost-Friesland.

WANDELEN LANGS DE BEELDENROUTE IN HET BOS

Aangelegd parklandschap

De boslandgoederen
rondom Beetsterzwaag
Geen plaats in Friesland, wellicht zelfs niet in Nederland, die zoveel
bomen per inwoner telt als Beetsterzwaag. Maar liefst zeven bossen
in getal omringen het dorp. Oude bossen, met machtige eiken en
beuken die als kathedraalpilaren het bladerdak dragen. Ooit aangeplant in de achttiende en de negentiende eeuw door de adellijke landgoedeigenaren van Beetsterzwaag. Deels met het oogmerk hun bezit
ten gelde te maken door kapopbrengsten, deels ook voor eigen
genoegen. In de bossen lieten de eigenaren lanen aanleggen, theekoepeltjes aan vijvers bouwen, en ‘follies’ verrijzen.
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De omgeving van het adelsdorp bestond in vroeger tijden
goeddeels uit kale heidevelden die afliepen naar het stroomdal van het Koningsdiep. Het bebossen van de schrale
gronden begon pas aan het einde van de achttiende eeuw,
met als voortrekker Ambrosius Ayzo van Boelens.
Van Boelens had als man van de Verlichting in zijn jonge jaren
door Europa gereisd en daarbij in zijn dagboek nauwkeurig
verschillende landschapsontwikkelingen opgetekend.
Als overtuigd ‘fysiocraat’ meende hij dat ontginningen niet
alleen de aarde maar ook de mensen die erop leefden beter
zouden maken. Hij transformeerde de duizend hectare aan
geërfde landerijen bij Olterterp in een dichtbebost parklandschap en bouwde er het familieslot. Vandaag de dag staat op
die plek de landgoedvilla van natuurbeschermingsorganisatie
It Fryske Gea.

DE TURFHOEKE

Groepsaccommodatie De Turfhoeke
(max. 20 pers.) is luxe en comfortabel ingericht, met topproducten uit
Friesland. Een heerlijke plek om tijd
door te brengen met uw familie of
vrienden; om samen actief te zijn of
juist tot rust te komen.
It Goarrefean 101, 8401 NL Gorredijk
Tel. +31 513 464 540
www.deturfhoeke.nl

Sinds een paar jaar werkt Beetsterzwaag aan de restauratie van
de historische follies in het landgoedbos van Olterterp. Aan de
attracties van weleer is onlangs een nieuwe publiekstrekker
toegevoegd: de Beeldenroute. Veertien beuken en eiken langs
het bospad beelden oude Friese volksvertellingen en mythische
verhalen uit. De uitgezaagde figuren in de stammen verwijzen
naar legendarische namen als Grutte Pier, Rixt van Oerd,
Kluizenaar Ket en Koning Redbad. In het begeleidende boekje
‘Als Bomen Konden Spreken’ staan alle verhalen opgetekend.
Het beeldenpad begint en eindigt bij restaurant het Witte Huis.

KOM NAAR DE LANDGOEDDAGEN

Elk jaar houden de boseigenaren, verenigd in de ‘Groene Parels’,
eind augustus open huis tijdens de Landgoeddagen van Beetsterzwaag. Een weekend van rondleidingen, natuurwandelingen
en lezingen die inzicht bieden over het ontstaan en het beheer
van de landgoedbossen. De Landgoeddagen worden verluchtigd met concerten, picknicks en workshops zowel in de openlucht als binnenshuis op historisch markante locaties.

SHOPPEN

De karakteristieke winkelstraat van Beetsterzwaag nodigt uit tot
een genoeglijk dagje shoppen en verpozen. De Hoofdstraat
biedt een keur aan exclusieve winkels op het gebied van mode,
fashion & outdoor, lifestyle en andere speciaalzaken.

MTB-Olterterp
Mountainbiketocht door de bossen van
Beetsterzwaag en Sparjeburd.
Meer info op www.mbtroutes.nl

Startpunt: Hotel Restaurant Het Witte Huis
Olterterp
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‘Arm en Rijk’
Bij het bebossen sloten nut en sier elkaar niet uit in de
gedachtewereld van Van Boelens. Met de ‘Slotleane’ als
hoofdas liet de landgoedeigenaar een stelsel van boslanen
aanleggen waar het aangenaam verpozen was. Onderweg
beelden zogeheten ‘follies’ verhalen uit, vaak stichtend van
toon. Zoals het huisje ‘Arm en Rijk’ dat uit twee kamers
bestond: de ene ingericht als donkere plaggenhut, de andere
weelderig gestoffeerd met uitzicht op een vijverpartij. Het
initiatief van Van Boelens vond navolging onder de andere
adellijke grootgrondbezitters. In de loop van de negentiende
eeuw raakte zo de hele omtrek van Beetsterzwaag bebost.

DOEN & BELEVEN

DOEN & BELEVEN

KUNST KIJKEN EN KLASSIEK BELUISTEREN

OVERNACHTEN

Kunstdorp Beetsterzwaag trekt van oudsher artistieke types aan,
zowel makers als liefhebbers. De galeries en ateliers aan de
dorpsstraat getuigen daarvan. De kunstenaars en de galeriehouders pakken eenmaal in het jaar groots uit tijdens de manifestatie Kunstweekend met exposities in de galeries, in de voormalige
herenhuizen, in de parken en de dorpsstraten. Dit jaar staat het
Kunstweekend van vrijdag 30 juni tot en met zondag 2 juli in het
teken van De Stijl (www.kunstweekendbeetsterzwaag.nl).
Ook organiseert het dorp de zomer door klassieke concerten in
de historische kerkjes, nodigt Hotel Lauswolt het NNO uit voor
het traditionele openluchtconcert, en valt er op allerlei
verrassende plekken theater te beleven.

DWALEN DOOR DE OVERTUINEN EN IN DE
TROPISCHE KAS

Wie toe is aan verstilling en rust kan die links en rechts van de
Hoofdstraat vinden in de overtuinen van het dorp of in de
Tropische Kas. Tuinmannen in dienst van de adel kweekten hier
exotische bloemen en vruchten. Vandaag de dag zijn de
landhuisparken, de overtuinen en de kassen voor ieder vrij
toegankelijk. Een kijkje in het leven van de adel bieden de
historische rondleidingen in de zomermaanden op de
zaterdagmiddagen om 14:00 uur, op aanvraag kan ook.

Freulesingel
De mode van romantische natuurbeleving en vooral de
opkomst van vervoersverbindingen als de tram brengen eind
negentiende eeuw het toerisme naar Beetsterzwaag op gang.
Oude ansichtkaarten en krantenartikelen over uitstapjes
getuigen van de aantrekkingskracht van de adelsbossen op
de gegoede burgerij. In het dorp ontstaat een recreatie-economie met uitspanningen, attracties en hotels. In loop van de
vorige eeuw dijt Beetsterzwaag uit, het stratenplan volgt
daarbij de oude lanenstructuur van de landgoederen. Zo
reiken uitlopers van de bossen vandaag de dag nog tot diep
in het dorp. Een fraai voorbeeld is de Freulesingel die achter
het gemeentehuis begint en door park en bos helemaal tot
aan de oever van het Koningsdiep strekt.

ONTDEK DE
NATUURLIJKE
LUISTER VAN HET

Freule Cornelia
Freule Cornelia van Lynden brengt haar jeugd deels door op
het indrukwekkende Lyndenstein. Het familiehuis staat aan de
Hoofdstraat en kijkt uit op de bijbehorende Overtuin, aangelegd door de beroemde tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard. Al op jonge leeftijd trekt Cornelia zich het lot aan van
de zieken in de arme veengebieden, met name dat van de
kinderen. Ze verpleegt hen en verstrekt medicijnen, maar de
intensieve contacten met de zieken worden haarzelf fataal. In
1880 overlijdt Cornelia op 20-jarige leeftijd als gevolg van een
tuberculosebesmetting. Verder kinderloos besluiten haar
ouders een stichting in haar naam op te richten die zich
bezighoudt met de zorg voor kinderen met een beperking.
Tegenwoordig is Lyndenstein een revalidatieoord en beheert
de Cornelia-Stichting de bossen en de landerijen. Met de
opbrengsten worden medisch onderzoek gefinancierd en
culturele initiatieven van de gemeenschap gesteund.

BOURGONDISCH SMULLEN

Jaarlijks viert Beetsterzwaag het goede leven met het tweedaagse culinaire festival ‘Bourgondisch Beetsterzwaag’. Alle koks uit
het dorp, van het sterrenrestaurant tot de dorpsnackbar,
presenteren dan een uniek gerecht van streekproducten in de
parktuin achter het fraaie Lycklamahûs tijdens deze tweedaagse
happening van lekker eten en muziek. De overige dagen van het
jaar verwennen de koks hun gasten op dezelfde smaakvolle
wijze, maar dan weer vanachter de vertrouwde fornuizen in de
restaurants aan de dorpsstraat.

GOLFEN IN DE BOSSEN

Op het landgoed achter Hotel Lauswolt ligt de mooiste golfbaan
van het Noorden. De course van Golf&Country Club Lauswolt
telt 18 holes en loopt door de bossen af tot de oevers van het
Koningsdiep.

Walleboskroute
Cultuurhistorische wandeling via de Freulesingel
naar het Koningsdiep.
Info op: www.lanterfanten.nl

BEEKDAL
KONINGSDIEP.NL
Startpunt: Lyklamahûs Beetsterzwaag
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Van alle mooie dorpen in de Friese Wouden is Beetsterzwaag
van aparte klasse. De dorpsstraat ademt nog de adellijke allure
van weleer met zijn statige herenhuizen en de overtuinen. In de
historische pandjes ertussen zorgen de winkels, galeries en de
horecagelegenheden voor een levendig straatbeeld. Een verblijf
in Beetsterzwaag kan op verschillende manieren: van kamperen
bij de boer tot een luxe suite in tophotel Lauswolt, of in één van
de sfeervolle B&B’s die het dorp rijk is. Beetsterzwaag biedt ook
gezinnen met een kind met een beperking de mogelijkheid om
‘onbeperkt’ vakantie te vieren in de Ronald McDonald Hoeve.

MUSEUM OPSTERLÂN

Beleef het interessante verleden van
Gorredijk en de gemeente Opsterland. Met 100.000 jaar oude vuistbijl
en het zware leven van Brechtje in
de veenderij. Kijk binnen bij de rijke
families in Beetsterzwaag of
Gorredijkster zilversmeden.
Hoofdstraat 59, 8401 BW Gorredijk
Tel. +31 513 46 29 30 |
www.museumopsterlan.nl

Rondleiding
Rondleiding door de adellijke tuinen met uitleg
over het historische kassencomplex.
Info: www.tropischekas.nl

Startpunt: Tropische Kas, Beetsterzwaag
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Natuurlijk genieten in

Beetsterzwaag

Van alle mooie dorpen in de Friese Wouden is Beetsterzwaag van aparte klasse. De hoofdstraat ademt nog de adellijke allure
van weleer met zijn statige herenhuizen en overtuinen. In de historische panden ertussen zorgen de winkels, galeries en de
horecagelegenheden voor het levendige straatbeeld. Wie eenmaal van Beetsterzwaag heeft geproefd keert terug voor meer.

Verblijven
Een verblijf in Beetsterzwaag kan op verschillende
manieren: van kamperen bij de boer tot een luxe
suite in een tophotel, of in één van de sfeervolle
B&B’s die het dorp rijk is. Beetsterzwaag biedt
ook gezinnen met een kind met een beperking
de mogelijkheid om vakantie te vieren.

Kunst & Cultuur
Kunstdorp Beetsterzwaag trekt van oudsher
artistieke makers en liefhebbers aan.
De galeries en ateliers aan de hoofdstraat getuigen
daarvan. De kunstenaars en de galeriehouders
pakken eenmaal in het jaar groots uit tijdens het
‘Kunstweekend’. Ook organiseert Cultbee
regelmatig concerten in de historische kerk.

Het best bewaarde geheim van Friesland
Perfectie tot in het kleinste detail, in alles wat we doen. Vijfsterrenhotel Landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag staat bekend om haar
persoonlijke service en grenzeloze gastvrijheid. Met een zekere Friese nuchterheid bieden we u alle luxe en ontspanning op het
mooiste landgoed van Noord-Nederland. 65 ruime en unieke hotelkamers, waaronder verschillende suites bieden comfort en een
panoramisch uitzicht over het landgoed. Schaaf uw handicap bij op de naastgelegen 18-holes golfbaan. Of laat u in de watten
leggen in ons wellness centre The Art of Beauty by Lauswolt. Niet alleen een binnenzwembad, sauna, solarium en Turks stoombad
maar ook een verzorgende gezichtsbehandeling en rustgevende massage zorgen ervoor dat u hier de ultieme ontspanning vindt.
Bij ons restaurant De Heeren van Harinxma, bekroond met een Michelinster, merkt u onze passie voor details pas echt.
Met regionale producten, lokale ingrediënten en verrassende composities zorgen we ervoor dat we ook uw smaakpapillen
tijdens uw verblijf op Landgoed Lauswolt optimaal in vervoering brengen.

Tropische Kas
Wie toe is aan rust en idylle bezoekt de Overtuin met de Tropische Kas.
Tuinmannen in dienst van de adel kweekten hier exotische bloemen en
vruchten. Vandaag de dag zijn de overtuin en de kassen voor ieder vrij
toegankelijk. Een kijkje in het leven van de adel bieden de historische
rondleidingen in de zomermaanden.

Shoppen & Culinair
De karakteristieke winkelstraat van Beetsterzwaag
nodigt uit tot een dagje shoppen en biedt een keur
aan leuke winkels op het gebied van mode en
lifestyle. Ook zijn er speciaalzaken waaronder een
goudsmid, slijterij met zeldzame whisky’s en een
weerinstrumenten- en klokkenmakerij.
Op culinair gebied heeft Beetsterzwaag van alles te
bieden, van snackbar tot sterrenrestaurant.
Wat dacht u van pannenkoeken, streekgerechten,
sushi of een broodje bij de ambachtelijke bakker?
U vindt het allemaal in Beetsterzwaag.

www.beetsterzwaagnatuurlijk.nl
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Nijeholt Bistro. De naam is gekozen door één van de gasten en verwijst naar Augustinus Lycklama à Nijeholt die in 1867 het huis
Lauswolt heeft laten ontwerpen en bouwen. In de prachtige bistro Nijeholt kunt u genieten van een warme, ontspannen en tikkeltje
Bourgondische sfeer. Gerechten met passie, eenvoud, echte smaken en van de beste kwaliteit zoals u van Lauswolt mag verwachten.
Dus goed voor een aangenaam gevoel van thuiskomen. Een prima glas wijn binnen handbereik en een heerlijke maaltijd op tafel.
Kortom, de ingrediënten voor een ongedwongen avond. Graag “Oant Sjen”!

Openingstijden diner: di t/m zo van 17.30 uur tot 21.00 uur

Bilderberg Landgoed Lauswolt | Bistro Nijeholt | Van Harinxmaweg 10, 9244 CJ Beetsterzwaag | Tel. 0512 381245
Lauswolt.@bilderberg.nl | www.bilderberg.nl/lauswolt
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DOEN & BELEVEN

De Hoge Heide

SURVIVALLEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN

De Holle Weg
Op de hoge heidegronden achter Bakkeveen gaat de geschiedenis ver terug, het landschap ligt er nog net zo bij als in
de oudheid. Archeologische vondsten in It Mandefjild hebben
een macht aan vuurstenen gereedschappen opgeleverd,
enkele daarvan dateren terug tot 15.000 jaar voor het begin
van de jaartelling. Het karrenwiel was destijds nog niet
uitgevonden, maar de Holle Weg die dwars door het heideveld loopt lag er waarschijnlijk al wel. Pas later zullen houten
wielen het pad verder hebben uitgesleten. De Holle Weg was
plastisch gezegd de A2 van de oudheid. Het karrenspoor
sloot daarbij aan op de A1, de prehistorische noord-zuidroute
die over de Drentse Hondsrug liep.

Jaarlijks organiseert de Stichting Survival Bakkeveen in september De Giant Survivalrun in de bosrijke omgeving van Bakkeveen, waar 1000 deelnemers vanuit heel Nederland op af komen.
De runs gaan over twee afstanden: 6 km met 24 hindernissen en
8,5 km met 34 hindernissen. De prachtige natuur leent zich bij
uitstek voor dit buitenevenement. Een uitdaging van formaat
voor sportieve gezinnen.

FEESTEN EN GEK DOEN OP HET DODOFESTIVAL

Landweer

Bakkeveen
Rond de grafheuvels in ‘It Mandefjild’ lijkt de stilte in te dikken.
Wat de bezoeker ziet en ruikt, zag en rook zijn jagende voorouder
ook. In het veld staat de tijd stil. Of beter, hier bestaat de tijd niet.

De geschiedenis heeft in It Mandefjild meer sporen achtergelaten. Dat het niet altijd heeft geboterd tussen de Friezen en
de Drenten bewijst de ‘Landweer’, niet ver van het Drie
Provinciënpunt. De laatmiddeleeuwse aarden wal beplant met
doornstruiken moest indringers en struikrovers ontmoedigen
de grenslijn te passeren. In vrediger tijden hielp de Landweer
om de Friese en de Drentse kuddes schapen uit elkaar te
houden. Tegenwoordig zijn de natuurbeheerders van It
Mandefild maar wat blij met het Drentse Heideschaap.
De kudde van het sterke ras zorgt er namelijk voor dat het
heidereservaat zijn openheid behoudt door jonge scheuten
en opstandbosjes weg te grazen.

Schatzoeken in Bakkeveen
Geocaches in de regio verstopt.
Download de app met alle route-informatie via
Meer info: www.geocaching.nl

UITKIJKEN OVER IT MANDEFJILD

De sociale strijd in Zuidoost Friesland kent vele voorvechters,
waaronder Jarig van der Wielen, stichter van de Volkhogeschool
Allardsoog. Jarig vond dat ieder recht had op een gedegen
opleiding en zinvol werk. Hij wierf fondsen zodat jongeren uit
arme gezinnen een opleiding konden volgen aan de Volkshogeschool. Tijdens de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw
hielp Jarig vijftienhonderd baanlozen aan het werk in de landontginningen in de omgeving van Allardsoog. Vandaag de dag is
het voormalige volkshogeschoolcomplex een conferentieoord en
populaire uitspanning met restaurant. Het verhoogde terras aan
de rand van It Mandefjild biedt panoramisch zicht over het
natuurgebied.

Knooppuntenwandeling
Wandeling rondom Frieschepalen, onder andere
langs oude verdedigingsschans met kunstwerk.
Meer info: www.route.nl

Startpunt: TIP-kantoor Bakkeveen
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In de Middeleeuwen genoot de kluizenaar Dodo van Haske uit
Bakkeveen grote populariteit onder de bevolking als wonderbaarlijke genezer. Helaas kwam Dodo zelf onfortuinlijk aan zijn
eind. Tijdens het bidden voor genezing van zijn zieke dorpsgenoten stortte zijn huisje in en vond de kluizenaar de dood. Het
toeristendorp eert de onbaatzuchtige Dodo elk jaar met een
ludiek middeleeuws festival: twee dagen vol gekkigheid en
muziekoptredens. Dit jaar op 25 en 26 augustus.

Startpunt: Ma Kelly’s Muziekcafé, Frieschepalen
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DOEN & BELEVEN
FIETSDRIEDAAGSE DOOR 3 PROVINCIËNLAND

Slotplaats

Even buiten Bakkeveen grenzen de provincies Friesland, Drenthe
en Groningen aan elkaar. Rond dit 3 Provinciënpunt ligt een
grote verscheidenheid aan landschappen, een must do voor
fietsers en wandelaars. Bos, heide, zandverstuivingen, boerenland - in de omgeving van Bakkeveen valt de geschiedenis ‘af te
lezen’ van het landschap. De afwisseling is groot, de onderlinge
afstanden tussen de natuurlijke ruigte en het gekoloniseerde
land klein. Een trektocht op de fiets of te voet door het gebied is
een onvergetelijke buitenbelevenis voor zowel de geoefende als
de minder getrainde liefhebber.
In 2017 wordt voor de 4e maal de 3 Provinciën fiets-3-daagse
georganiseerd. Met te kiezen afstanden 25, 40 en 60 km laat de
tocht je in 3 dagen 3 Provinciënland ontdekken inclusief bezoeken aan bezienswaardigheden en bedrijven. Al fietsend zie je de
geschiedenis aan je voorbijgaan.

Bakkeveen ligt aan de andere kant van It Mandefjild. Het
oorspronkelijk dorp lag ooit op hoger gronden maar werd
verwoest door de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog.
Bakkeveen herrees langs de vaart, het turfafvoerkanaal in
handen van de Van Aylva’s. De machtige familie van grootgrondbezitters en grietmannen nam het voortouw in de
wederopbouw, de Slotplaats herinnert nog aan hun hoogtijdagen. De elegante ‘pleats’ aan de bosrand doet in niets
vermoeden dat het van oorsprong een boerderij betreft. Die
lag achter het eigenlijke slot ‘It Blauhûs’ van de Van Aylva’s,
dat veel dichter aan de weg langs de vaart stond. Het slot
met de blauwe dakpannen werd in 1838 afgebroken. De
Slotplaats bleef behouden en is nu een populaire uitspanning
waar fietsers en wandelaars graag op het terras uitpuffen.

Bruisend Bakkeveen
Grootste vlooienmarkt Spetterplezier in open- Traditionele gastvrijheid
van Noord-Nederland luchtbad Dúndelle
in De Stripe

Allardsoog
In de 18e eeuw had Allard Scheltinga in deze uithoek van
Friesland 50.000 hectare land in bezit. De rijke koopman uit
Harlingen liet een monumentale boerderij annex herberg
bouwen, met als gevelsteen het ‘Wakend Oog’. Het oog
diende als aansporing voor zijn drie zoons om hun werk te
blijven doen wanneer de koopman zelf voor zaken elders
vertoefde. De herbergboerderij ging in 1888 in brand op, maar
het ‘Allardsoog’ kon uit de as worden opgevist en siert nu nog
het boerderijtje dat ervoor in de plaats kwam, op steenworp
van het 3 Provinciënpunt.

NIEUW ALLARDSOOG

Confereren | recreëren
Met de combinatie van conferentiezalen, groepslodges met gezellige
living, hotelkamers en ons
restaurant worden vele uiteenlopende arrangementen mogelijk.
Jarig van der Wielenwei 6 | 9243 SH
Bakkeveen | Tel +31 516 543 888
mail@nieuw-allardsoog.nl
www.nieuw-allardsoog.nl
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Vanaf het vroege voorjaar tot laat in de

Aan de zoom van natuurgebied de

Aan de oude weg tussen Bakkeveen en

herfst houdt Bakkeveen op zaterdagen

Bakkeveenster Duinen ligt tussen het

Wijnjewoude ligt halverwege het Hotel

zijn drukbezochte vlooienmarkt. Met

groen het verwarmde openluchtbad

& Restaurant De Stripe. Een oase van

gemiddeld 500 kraampjes biedt de

Dúndelle, speelparadijs voor kinderen

comfort en gastvrijheid te midden van

openluchtmarkt het grootste aanbod

en volwassenen.

de natuur.

Dúndelle is een begrip. Vrijwel ieder Fries kind
heeft ooit wel eens een dag doorgebracht in het
fraaie openluchtbad, hetzij met school en anders
wel met ouders. En na een bezoek staat het
sfeervolle bad voor altijd in het kindergeheugen
gegrift. Met zijn onderwatervensters en uitgestrekte zonneweide biedt Dúndelle ongecompliceerd speel- en spetterplezier.
Wie even is uitgezwommen kan in de naastgelegen parktuin midgetgolf spelen op de wedstrijdbaan met maar liefst 18 holes. Om daarna lekker
na te genieten met een drankje op het terras of te
gaan eten in het restaurant van Dúndelle.

Een stap uit de achterdeur en de gasten van
De Stripe lopen de Bakkeveenster Bossen in,
vanaf terras aan de voorkant strekt de
Heide van Duurswoude zich uit. De locatie van
het stijlvolle familiehotel en restaurant is
magnifiek, binnenin De Stripe heersen de oude
waarden van ongecompliceerde gastvrijheid.
Chefkok Siep en zijn keukenteam schotelen hun
gasten de lekkerste maaltijden voor. Culinair,
maar zonder poeha, en betaalbaar voor
iedereen. Ook met kinderen is uit eten gaan bij
De Stripe een regelrechte aanrader.

van Noord-Nederland.

Slotpleats
Fietstocht 55 km
Een fietstocht door drie natuurgebieden met behulp
van knooppunten.
Info op: www.route.nl/534341

Startpunt: Slotpleats Bakkeveen

De vlooienmarkt trekt op een zomerse zaterdag
duizenden liefhebbers van heinde en ver.
De aantrekkingskracht schuilt niet alleen in de
diversiteit, maar ook in de gezellige en gemoedelijke sfeer. De kraampjes staan langs laantjes en
aanpalende terreintjes waardoor loopafstanden
beperkt blijven. Door de vele bomen is er altijd
wel een schaduwplekje te vinden. Met de terrassen van het dorp aan de ene kant en het
groen van het natuurgebied aan de andere kant
is geen leukere plek denkbaar voor een dagje
gezellig struinen en ‘sneupen’. De markt is elke
1e zaterdag van de maanden april t/m november
en in de zomermaanden ook de 3e zaterdag.
De markt begint ’s ochtends vroeg en duurt tot
13 uur.

www.destripe.nl

www.dundelle.nl

www.bakkeveen.nl/markt
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