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Algemene informatie 

Tussen de provincies Gelderland en Groningen ligt de 

levendige provincie Drenthe. De afwisseling tussen 

boeiende musea, prachtige en uitgestrekte 

natuurparken en historische bezienswaardigheden 

zoals die tientallen hunebedden zorgen ervoor dat er 

voor iedereen wel wat te doen of te beleven is. Het 

dierenpark Emmen zorgt in ieder geval voor plezier 

voor zowel jong als oud. Een andere trekpleister is het 

kamp Westerbork. Een droevig deel uit onze 

geschiedenis wordt hier belicht. Verder vind je in dit 

boeiende deel van Nederland de oudste kano ter 

wereld en het beste race circuit. 

Drenthe is de dunstbevolkte Nederlandse provincie. 

Natuur is de norm! Dichte bossen, schaapskudden op 

de paarse heide, eenvoudig landleven, keuterboeren. 

Het esdorpenlandschap is zo Drents als Bartje die niet 

wilde bidden voor bruine bonen. Nationaal beek- en 

esdorpenlandschap Drentsche Aa is uniek. Het 

provinciale karakter van Drenthe zie je ook terug in het 

feit dat hoofdstad Assen nog geen 65.000 inwoners 

telt. Dwingelderveld is het grootste natte heidegebied 

van Europa. Het Drents-Friese Wold is ook een 

nationaal park, met bos, heide en stuifzanden. Het ligt 

in het westen van Drenthe, op de grens met Friesland. 

 

 

 

Weer en klimaat 

De noordelijke ligging van de provincie zorgt voor een 

gemiddelde temperatuur die iets lager ligt dan het 

gemiddelde in Nederland. De temperaturen van 

Drenthe hebben veel minder invloed van de zee en zijn 

daarom aan grotere schommelingen dan gemiddeld 

onder hevig. Ook in de zomer kan de temperatuur lager 

zijn dan in andere delen van Nederland. Regenval is in 

Drenthe minder aan de orde, door de inlandse ligging. 
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Ja-knikkers van Schoonebeek 

Een ja-knikker is het bovengrondse deel van een pomp die aardolie 

uit de grond oppompt. De eerste ja-knikkers bij Schoonebeek 

verschenen in de Tweede Wereldoorlog. In Schoonebeek zijn nog 

enkele ja-knikkers te zien, maar deze zijn sinds 1996 niet meer in 

werking.  

 

 

 

Woonboot van Nelis & Leentje 

Nelis & Leentje zijn de trotse eigenaren van een woonboot in 

Emmererfscheidenveen.  Zij hebben een museum met artikelen uit 

grootmoederstijd en vele verzamelingen, zoals accordeons, 

kruidenierswaren, radio’s, speelgoed en ga zo maar door. Alles is 

uitgestald in nostalgische winkeltjes. Nelis leidt u rond en pakt daarna 

de accordeon voor wat leuke meezingers, soms samen met Leentje. 

 

 

 

Geopark de Hondsrug 

Een uniek gebied in Europa, ontstaan in de voorlaatste IJstijd. De 

hunebedden die je hier tegenkomt, stammen uit die IJstijd. De keien 

zijn door de enorme kracht van het ijs meegekomen. De rivierstromen 

onder het ijs zorgden voor de heuvels (ruggen) in het landschap. Daar 

komt de naam Hondsrug dus ook vandaan. 

Dit prachtige grote natuurgebied met zijn bossen, heide, beekdalen en 

zandverstuivingen. Je komt terecht in een wereld waar de herder 

rustig rondloopt met zijn schapen, waar oeroude hunebedden te 

vinden zijn en waar je karrensporen ziet van eeuwen geleden. Kortom 

een hele belevenis. 
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De gebieden van Geopark de Hondsrug 
In het Hondsruggebied, dat zich uitstrekt van Groningen tot Coevorden, bevinden zich vijf gebieden 
met  ieder voor zich specifieke kenmerken.  
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Wildlands Adventure Zoo 

WILDLANDS. In dit vernieuwde park draait het om verrassende 

ontmoetingen en onverwachte avonturen. Een expeditie door de 

werelden van WILDLANDS is het leuk voor jong en oud. 

Het park is opgedeeld in drie gethematiseerde klimaatzones, met 

naast diersoorten die kenmerkend zijn voor het gerepresenteerde 

gebied ook gethematiseerde horeca, winkels, entertainment en 

attracties. Gasten betreden het park via een onderdoorgang onder 

het Atlas Theater. Direct achter de entree bevindt zich het 

Kompasplein met de entrees naar de drie klimaatzones; 

*Jungola; Jungle thema 

*Serenga; Savanne thema 

*Nortica; Pool thema 

Het 4e themagebied is de overdekte speeltuin Animazia, welke te 

bereiken is via Serenga. 

Een bezoek aan dit park is vrijblijvend.  

De toegang is € 30,00 per persoon, voor 65+ € 28,00. 

 

 

Emmen 

Emmen is een plaats in de Nederlandse provincie Drenthe. Het is de 

hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Emmen (108.394 

inwoners). De plaats zelf had op 1 januari 2013 57.362 inwoners. 

Hiermee is het, qua inwoneraantal, de op één na de grootste 

gemeente van Noord-Nederland en de op drie na grootste plaats. 

Emmen vervult een centrumfunctie in de regio Zuidenveld en 

daarbuiten. Kenmerkend is de bijzondere stedenbouwkundige 

opbouw, die ook wel de 'open, groene stad' wordt genoemd. 

Nieuwbouwwijken werden op relatief grote afstand van de bestaande 

kern gebouwd, om landschappelijk waardevolle gebieden te 

behouden. De bijnaam van Emmen is Vlinderstad, als indirecte 

verwijzing naar de aanwezigheid van Dierenpark Emmen. 

Emmen ontstond op het zuidoosten van de Hondsrug en is 

oorspronkelijk een esdorp. De (deels) nog 

aanwezige essenen brinken getuigen daar nog van. In een oorkonde 

van bisschop Andreas uit 1139 is sprake van een hof te Emne. Het is 

de oudste vermelding van Emmen, waarvoor zowel de namen Emne 

als Empne werden gebruikt. De betekenis van Emmen is wellicht de 

vlakte, het lage land, geheel zeker is dit echter niet. De oorkonde 

spreekt van een boerderij of een hof, waarvoor verschillende namen 

werden gebruikt: Hoofdhof, Saalhof, Edele Hof en de Heerenhof. 

Zekerheid ontbreekt echter of steeds dezelfde boerderij wordt 

bedoeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drenthe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Emmen_(gemeente)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidenveld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenpark_Emmen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hondsrug
http://nl.wikipedia.org/wiki/Esdorp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Es_(geografie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brink_(dorpsplein)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heerenhof
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  Het gebied waar tegenwoordig Emmen ligt, werd echter al ver voor 

1139 door mensen bewoond. De aanwezigheid van hunebedden toont 

aan dat dit ongeveer vijfduizend jaar geleden al het geval was. Ook de 

vondsten van onder meer grafheuvels, raatakkers, een veenweg, 

het Tempeltje van Barger-Oosterveld en het Paar van 

Weerdinge tonen menselijke bewoning in de prehistorie aan. De 

allereerste mens(achtig)en die in dit gebied woonden zijn echter 

de Neanderthalers. Archeologische vondsten (zoals vuurstenen 

werktuigen van zo'n 40.000 jaar oud door Rieks en Henk Trip) hebben 

hun aanwezigheid aangetoond. In de Romeinse tijd bestond Emmen 

als dorp nog niet. Wel zijn er op met name de Emmeres en 

de Noordbargeres diverse archeologische vondsten uit die tijd gedaan 

die de aanwezigheid van kleine boerennederzettingen aantonen. Er 

werden onder meer hutkommen en huisplattegronden uit de 2e tot en 

met de 6e eeuw aangetroffen. Het gebied was destijds onderdeel van 

het vrije Germanië. De eerste (houten) kerk in Emmen dateert uit de 

8e eeuw; de eerste stenen kerk werd in de 13e eeuw gebouwd. In 

1229 werd Emmen, onder leiding van bisschop Wilbrand van 

Oldenburg, geheel platgebrand als onderdeel van een 

vergeldingsactie naar aanleiding van de Slag bij Ane. Emmen is op 

dat moment echter nog een kleine nederzetting en zal dat ook na de 

wederopbouw lange tijd blijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hunebed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grafheuvel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raatakkers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veenweg_(weg)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tempeltje_van_Barger-Oosterveld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paar_van_Weerdinge
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paar_van_Weerdinge
http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_(geslacht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neanderthaler
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stenen_werktuigen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stenen_werktuigen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emmeres&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Noordbargeres&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hutkom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Germani%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilbrand_van_Oldenburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilbrand_van_Oldenburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Ane
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  Hindeloopen 

Hindeloopen staat als eerste natuurlijk bekend om de Elfstedentocht. 

Het pittoreske dorpje is één van de elf steden waar de tocht der 

tochten doorheen gaat. Maar buiten de Elfstedentocht heeft de stad 

nog meer te bieden. Vroeger was Hindeloopen een belangrijke 

handelsstad met een enorme vloot. Het centrum bestaat uit 

karakteristieke gebouwen en houten bruggetjes. Verschillende 

inwoners dragen nog steeds de oude klederdracht van de stad, 

waardoor u het idee heeft dat u even terug bent in de tijd. 

Hindeloopen bestaat uit vele houten bruggetjes. De staf heeft een 

eigen taal en een eigen karakter. Verschillende monumenten zijn nog 

bewaard gebleven waaronder de Commandeurswoningen. In deze 

woningen woonden de kapiteins van Hindeloopen. Tegenwoordig 

worden deze woningen gebruikt als vakantiewoningen of zijn het 

monumentale panden. De woningen vallen op door de gerafelde 

randen en geven Hindeloopen een authentieke Nederlandse sfeer. 

Naast de Commandeurswoningen zijn er nog verschillende andere 

authentieke woningen bewaard gebleven. 

Winkelen in Hindeloopen is gezellig en vooral authentiek. Er zijn nog 

echte dorpswinkels te vinden en natuurlijk ook de souvenirwinkels. 

Hindelooper Schilderkunst 
Deze specifieke kunst is een speciale stijl van beschilderde 
meubelen, wanden en objecten. De stijl is kleurrijk en bestaat uit 
sierlijke bloemmotieven, bijbelprenten en zee taferelen. Dit schilderen 
is ontstaan rond 1650 en was in die tijd zeer populair in de 
zogenaamde “kapiteinshuizen” in Hindeloopen. De stijl van schilderen 
ligt in de lijn van de late renaissance en de vroege barok van het 
Nederlandse noorden. Dit is te herkennen aan het gebruik van de 
acanthus plant, het imitatiemarmer en voorstellingen uit de Griekse 
mythologie. De belangrijkste ondergrondkleuren zijn rood, blauw, wit 
en groen. 

Harderwijk 

Harderwijk, ooit gelegen aan de Zuiderzee, wordt al sinds 1252 

aangeduid als Hanzestad. De stad heeft meer dan 100 monumenten, 

pittoreske straatjes en sfeervolle pleinen. De middeleeuwse 

stadsmuur behoort tot de langst aaneengesloten stadsmuren van 

Nederland. Er zijn zelfs nog delen van de muur te vinden, compleet 

met indrukwekkende torens.  Het stadsstrand is gebaseerd op de 

pieren die vroeger voor de stad in het water lagen. Er zijn oude 

materialen gebruikt van gebouwen die plaats moesten maken voor 

het aanleggen van het nieuwe Waterfront. Al meer dan 50 jaar is het 

Dolfinarium onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jaarlijks vinden 

grote aantallen bezoekers de weg naar het dierenpark. 
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Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie. 

Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij 

deze graag tegemoet. U kunt uw foto’s mailen 

naar info@bakreizen.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie. 

Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij 

mailto:info@bakreizen.nl

