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Natuurkampeerroute Drenthe 
Totale afstand: 260 km 
 
Drenthe heeft drie geweldige Nationale Parken: Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en de 
Drentsche Aa. Via deze Natuurkampeerroute ontdek je ze allemaal. Maar dat niet alleen, je fietst ook 
langs de kleinere en minder bekende natuurgebieden van Drenthe. Daarmee is dit een enorm 
afwisselende route, en fiets je door bossen, langs zandverstuivingen, langs beekdallen en door 
heidegebieden. Naast de prachtige natuur is er ook een rijke cultuurhistorie in Drenthe, waaronder 
de grafheuvels en hunebedden die stammen uit de IJstijd. Maar ook sporen uit een minder ver 
verleden kom je tegen.  Zo gaat de route o.a. vlak langs Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  
 
Praktisch:  
Deze route voert langs elf Natuurkampeerterreinen. Omdat iedereen een andere afstand per dag 
fietst, is niet gekozen om dagetappes aan te geven, maar om een route langs alle 
Natuurkampeerterreinen in Drenthe uit te stippelen. Deze fietstocht is vanwege de relatief korte 
trajecten ook zeer geschikt voor families! Meer uitdaging? Dan plak je gewoon een aantal trajecten 
aan elkaar.  
 
Je kunt zelf bepalen op welk Natuurkampeerterrein je wilt overnachten. Station Hoogeveen is het 
startpunt van de route, zodat je meteen vanuit de trein kunt gaan fietsen. Maar je kunt uiteraard op 
elk gewenst punt van de route beginnen en stoppen. Hieronder is elk traject tussen de 
Natuurkampeerterreinen aangegeven in knooppunten. Neem altijd extra kaartmateriaal mee ter 
oriëntatie, en de Natuurkampeerkaart voor het overnachten op de Natuurkampeerterreinen. Zie 
voor meer informatie: www.natuurkampeerterreinen.nl/word-natuurkampeerder 
We wensen je een fijne tocht! 
 

Trajecten 
 
Traject 1: Station Hoogeveen – Natuurkampeerterrein Voscheheugte (Mantinge): 27  km (via Pesse) 
Knp 31 – 34 – 9 – 20 – 21 – 22 – 10 – 62 - 64 – 60  
Naar Natuurkampeerterrein Voscheheugte: sla bij knooppunt 60 rechtsaf naar de Heirweg. Na 1,2 km 
links af bij kruispunt naar Mantingerdijk. Na 73m arriveer je op de bestemming.  
 
Traject 2: Natuurkampeerterrein Voscheheugte – Natuurkampeerterrein De Kijl: 21 km (via 
Westerbork) Knp 60 – 99 – 91 – 90 – 97 – 78 – 82 – 77 – 59 
Naar Natuurkampeerterrein De Kijl: sla bij knooppunt 59 linksaf. Ga na 669 meter op de kruising 
rechtsaf naar Kwekebosweg. Kom na 917 meter bij het eindpunt van de route.  
 
Traject 3: Natuurkampeerterrein De Kijl – Natuurkampeerterrein De Dennen: 9,5 km  
Knp  66 – 56 – 74 
 
Traject 4: Natuurkampeerterrein De Dennen – Natuurkampeerterrein Borger: 26 km 
Knp 74 – 57 – 5 – 6 – 24 – 22 – 40 – 94 - 86 
 

http://www.natuurkampeerterreinen.nl/word-natuurkampeerder


 
 
Traject 5: Natuurkampeerterrein Borger – Natuurkampeerterrein De Hondsrug (Provincie 
Groningen): 30 km (via Balloërveld)  
Knp 86 – 61 – 55 – 65 – 71 – 73 – 75 – 99 – 89 – 62 – 66 – 61 – 87 - 57 
Naar Natuurkampeerterrein de Hondsrug: Ga bij knooppunt 57 rechtsaf naar Zuidlaarderweg. Ga na 
896 meter op de kruising scherp rechts naar Oorsprong. Ga na 494 meter bij de Y-splitsing schuin 
links naar Duinweg. Kom na 592 meter bij het eindpunt van de route.  
 
Traject 6: Natuurkampeerterrein De Hondsrug – Natuurkampeerterrein Thyenkamp: 50 km (via 
Fochtelöerveen) 57 – 87 – 61– 58 – 56 – 8 – 14 – 5 – 7 – 15 – 48 – 80 – 84 – 63 – 64 – 66 – 98 – 92 – 
28 – 29 – 41 
 
Traject 7: Natuurkampeerterrein Thyenkamp – Natuurkampeerterrein Lheederzand: 32 km  
Knp 41 – 34 – 2 – 8 – 7 – 36 – 38 – 46 – 44 – 43 – 83 – 95 
 
Voor herinneringscentrum Kamp Westerbork: 
Ga op knooppunt 34 linksaf, de snelweg over naar knooppunt 3. Dan rechtdoor richting knooppunt 
58. Ongeveer 900 meter na Knp 3 komt je langs herinneringscentrum Kamp Westerbork. 
 
 
Traject 8: Natuurkampeerterrein Lheederzand – Natuurkampeerterrein Oude Willem: 17  km  
Knp 95 – 94 – 70 – 53 – 67 
 
Traject 9: Natuurkampeerterrein Oude Willem – Natuurkampeerterrein Natuurkampeerterrein De 
Groene Hen (of Natuurkampeerterrein Het Hunehuis): 15 km  
Knp 67 – 69 – 80 – 75 – 77 – 3 – 52 – 51 (52, 8, 10) 
 
 
Traject 10: Natuurkampeerterrein De Groene Hen (of Natuurkampeerterrein Het Hunehuis) – 
Natuurkampeerterrein De Bulte: 27,8 km 
Knp (10 – 8 – 52) 51 – 50 – 65 – 55 – 82 – 53 – 85 – 91 – 84 – 75 – 29 - 63 
Naar NKT De Bulte: Ga na 1,4 km bij het kruispunt schuin rechts naar Hoogeveenseweg. Ga na 104 
meter op de kruising linksaf, naam blijft Hoogeveenseweg. Ga na 263 meter bij de zijstraat 
rechtdoor. Kom na 837 meter op je bestemming aan.  
 
Traject 11: Natuurkampeerterrein De Bulte – Station Hoogeveen: 10,8 km  
Knp 63, 29, 31  
Naar Station Hoogeveen: ga bij knooppunt 31 schuin rechts naar Mr Harm Smeengelaan, ga na 1.1 
km. bij de rotonde scherp links naar Griendtsveenweg, ga na 851 meter bij het kruispunt rechtdoor, 
naam wordt Crerarstraat, ga na 227 meter bij het kruispunt rechtdoor, naam wordt Stationsstraat 
 
Het routekaartje van de hier beschreven route vind je op: 
www.nederlandfietsland.nl/natuurkampeerroutes.  
 
Mocht er iets niet kloppen in deze routes, meld dit dan graag via info@degroenekoepel.nl.   
 
Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur en Stichting Landelijk Fietsplatform stellen zich niet 
aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden.  
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Adreslijst 
 
Nr  Naam terrein, Adres, Postcode Plaatsnaam, Telnr, Telnr 2, RD x-coördinaat RD y-coördinaat, 
GPS latitude GPS longitude 
 

1. Voscheheugte, Mantingerdijk 8, 9436 PN, Mantinge, 06-30830551, RD: 238807, 534869 GPS: 
52,794720, 6,629720 

2. De Kijl, Kwekebosweg 5, 7849 TA, Schoonloo, 030-6977749, 06-23868137 (geen sms), RD: 
245180 , 543530, GPS: 52,871390, 6,726670 

3. De Dennen, Hoofdstraat, 28A, 9443 PA, Schoonloo, 030-6977749, 06-23868168 (geen sms), 
RD: 243555, 546352, GPS: 52,896940, 6,703330 

4. Borger, Steenhopenweg 5, 9533 PN, Drouwen, 030-6977749, 06-23868214 (geen sms) RD: 
246496, 552286 GPS: 52,950000, 6,745000 

5. De Hondsrug (Provincie Groningen), Duinweg 6, 9479 TM, Noordlaren, 088-0990980, RD: 
239600, 570900, GPS: 53,11833, 6,65083 

6. Thyencamp, Laaghalerveen 23, 9414 VH, Hooghalen, 0593-592330, RD: 23042, 550594, GPS: 
52,937126, 6,509088 

7. Lheederzand, Achter ’t Zaand 2A, 7991 NG, Dwingeloo, 030-6977749, 06-23868264, RD: 
223993, 537757, GPS: 52,822780, 6,410830 

8. Oude Willem, Bosweg 8, 8439 SN Oude Willem, 030-6977749, 06-23868651 (geen sms), RD: 
217532, 544955, GPS: 52,888060, 6,316390 

9. De Groene Hen, Weg achter de es 11, 7975 PZ, Uffelte, 0521-351269, RD: 215470, 535285, 
GPS: 52,803330, 6,273330 

10. Het Hunehuis, Hunebeddenweg 1, 7973 JA, Darp, RD: 088-0990961, 088-0990981, RD: 
211595, 534329, GPS 52,793060, 6,226940 

11. De Bulte, Ten Arlo 5, 7921 VA, Zuidwolde, 0528-371730, RD: 226294, 523121, GPS: 
52,690830, 6,442500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Cultuurhistorie 
 

 
Natuurkampeerterreinen liggen altijd in of bij een natuurgebied. Maar niet 
alleen de natuur bepaalt het aanzicht van een terrein en zijn omgeving. De 
cultuurhistorie van het gebied is minstens zo belangrijk. De meeste 
Natuurkampeerterreinen besteden dan ook aandacht aan het unieke 
karakter van hun omgeving. Hieronder vind je een beschrijving van het 
cultureel erfgoed rond diverse Natuurkampeerterreinen langs de route. Je 
kunt de beheerder van het betreffende terrein altijd vragen om meer 
informatie!  

 

          Natuurkampeerterrein & Eethuis Voscheheugte in 
Mantinge (Dr.) 

Gelegen recht tegenover het prachtige Mantingerzand. 
Natuurmonumenten ontwikkelt hier een gevarieerd 
natuurgebied van ruim 1.100 hectare aan een stuk. Op 
de fiets of te voet door een enorme variatie aan 
natuurschoon. Van oeroude woeste heidegronden - die 
eind augustus begin september in bloei staan - en 
sprookjesachtige eikenbossen tot uitgestrekte 
stuifzanden en zeldzaam hoogveengebied. Ook qua 
fauna is er een enorme rijkdom. Onderdeel van het 
gebied vormt een reservaat van zeldzame 
jeneverbessen. Dit was destijds in 1920 een van de 
eerste aankopen van Natuurmonumenten in Drenthe. 

            
      Natuurkampeerterrein De Kijl 

 
Natuurkampeerterrein de Kijl ligt midden in het bos 
van het Sleenerzand, ver weg van de 
verkeersgeluiden. De geschiedenis van het 
Sleenerzand is rijk. Toen de eerste mensen zich hier 
vestigden, was Drenthe nog een oerwoud. Deze 
Trechterbekers, zo genoemd naar de vorm van het 
aardewerk dat zij maakten, bouwden hunebedden 
van granieten zwerfkeien. Het hunebed De Papeloze 
Kerk is een mega-exemplaar, met een deksteen van 
25.000 kilo. Bijzonder is ook de Galgenberg, waarin 
3.500 jaar geleden de hoofdman van het Sleenerzand 
werd begraven. Rond zijn grafheuvel werd een 
palenkrans opgericht ten teken dat de dode met rust 
gelaten moest worden. Gelukkig is het nog altijd stil 
in het Sleenerzand. 



 
 
 
 
 

Natuurkampeerterrein De Dennen  
 

Natuurkampeerterrein De Dennen ligt in het Hart van 
Drenthe. Drie uitgestrekte boswachterijen met heide, 
stuifzand, beekdalen én het gevoel dat je midden in 
de wildernis bent. 5000 hectare aaneengesloten 
natuur, met gevarieerde bossen, onverwachte 
vennen, weidse heidevelden, stuifzand en grillige 
beken. In Drenthe zijn de ijstijden nooit ver weg. In 
het honderden meters dik ijspakket kwamen vanuit 
Scandinavië ook de stenen mee die later gebruikt 
werden voor de hunebedden. Net als de keitjes die 
zijn gebruikt voor de wegen die de boswachterijen 
doorkruisen. De bossen werden in de twintigste eeuw 
aangelegd en leverden bijvoorbeeld hout voor de 
stutten in Limburgse mijnen. In 1772 werd in 
Schoonloo de laatste wolf in Drenthe doodgeschoten. 
De huidige productiebossen mogen weer wilder 
worden. Wie weet wat dat oplevert! 

 
Natuurkampeerterrein Borger 

 
Borger ligt op de Hondsrug, een van de hoogst 
gelegen delen van Drenthe. Tussen de hoge bomen 
waan je je echt in Canada. Begin vorige eeuw lagen 
hier uitgestrekte heidevelden en vooral 
zandverstuivingen, ontstaan door te intensief 
bodemgebruik. Bij storm waren ze een bedreiging 
voor de dorpen eromheen. Om de gronden vast te 
leggen werden ze beplant. Zo ontstond een belangrijk 
bosbouwgebied, doorkruist met keienwegen om het 
hout af te voeren. In de bossen tref je prehistorische 
monumenten aan, zoals hunebedden (ca. 3500-300 
v.Chr.) en grafheuvels (ca. 1800 v.Chr.). In 1927 werd 
een graf gevonden met vele kostbaarheden, 
misschien van het stamhoofd of ‘de hoofdman’ van 
Drouwen, zoals het wel bekend werd. Het bevatte 
het oudste zwaard van Nederland, nu te zien in het 
Drents Museum in Assen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Natuurkampeerterrein De Hondsrug (Gr.) 

Natuurkampeerterrein De Hondsrug ligt aan een 
eeuwenoud zandpad, dat generaties reizigers aan zich 
voorbij zag trekken. Hier liep een route over de 
Hondsrug die Groningen met Coevorden verbond. 
Noordlaren is echter veel ouder dan de middeleeuwen. 
Er staat nog een van de zes hunebedden die Groningen 
ooit rijk was, gebouwd tussen 3400 en 3000 v.Chr. 
Noordlaren heeft het karakter van een Drents dorp en 
was een van de kerspelen (oude naam voor parochie of 
kerkgemeente) van dit gebied. Het dorp is meer dan 850 
jaar oud en heeft een kerk deels stammend uit de 
twaalfde eeuw. 

Natuurkampeerterrein Thyencamp  
 

Natuurkampeerterrein Thyencamp is een glooiend 
terrein op een keileembult uit de ijstijd in buurtschap 
Laaghalerveen. Rond 1850 werd Laaghalerveen voor 
het eerst genoemd. Het was oorspronkelijk een 
veengebied, dat in het begin van de vorige eeuw door 
de inwoners van Hooghalen en Laaghalen, met behulp 
van ossen, is afgegraven. Voor de afvoer van de turf is 
om de 200 meter een ‘wijk’ gegraven. Deze zijn nog 
steeds zichtbaar in het landschap en voeren 
tegenwoordig het water af.  

 
Het Hijkerveld ligt vlak bij Natuurkampeerterrein 
Thyencamp en behoort tot de grootste heidevelden 
van Drenthe. Grote delen waren tot in de ijzertijd in 
gebruik als woongebied. De ijzertijdboeren maakten 
gebruik van kleine omwalde raatakkers, celtic fields 
genaamd. Overblijfselen van deze prehistorische 
akkers liggen op de heide. Ook grafheuvels en oude 
karrensporen wijzen op vroegere bewoning. Het 
gebied is daarna eeuwenlang alleen maar voor 
beweiding gebruikt. Dat gebeurt tegenwoordig niet 
alleen met schapen maar ook lopen er Schotse 
Hooglanders. Laaghalerveen is ook de omgeving 
waarin het verhaal van Bartje (Anne de Vries) zich 
afspeelt! 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Natuurkampeerterrein Lheederzand  

  
Natuurkampeerterrein Lheederzand ligt in het 
Nationale Park Dwingelderveld, je raakt hier niet 
uitgekeken. Wie hier wandelt of fietst kijkt zijn ogen 
uit. De brinkdorpen Lhee en Kraloo laten het Drenthe 
van vroeger zien. Uitgestrekte heidevelden zoals het 
Dwingelderveld; ook in ons kleine, dichtbevolkte land 
bestaan ze nog. Zwerf over de uitgestrekte paarse 
vlakte, waar adders vlak naast het fietspad liggen te 
zonnen, waar de herder met zijn kudde grazende 
schapen rondtrekt, waar het geroffel van spechten uit 
de boomtoppen klinkt... En wat het nog mooier 
maakt? Nationaal Park Dwingelderveld bestaat niet 
alleen uit heide, maar ook uit bossen en 
jeneverbesstruwelen, esdorpen, grafheuvels en 
vennetjes. Het Dwingelderveld is Drenthe in een 
notendop. 

 
Natuurkampeerterrein Oude Willem  
 
Kampeerterrein Oude Willem ligt in het Drents-Friese 
Wold. Het op één na grootste aaneengesloten 
bosgebied van ons land ligt op de grens van Friesland 
en Drenthe. Een gebied vol variatie, met moeras en 
stuifzand, met vennetjes en heide, met bolle akkers en 
bloeiende beekdalen. In het kletsnatte moerasgebied 
Aekingerbroek sta je aan de oorsprong van de Vledder 
Aa, die sinds kort weer vrijuit mag stromen. En staand 
in het stuivende Aekingerzand is het je makkelijk voor  
te stellen hoe de onmetelijke zandvlakten van het 
Drenthe van vroeger eruit hebben gezien. Het Drents-
Friese Wold is niet alleen groot, het is ook groots in zijn 
schoonheid. 

 
          De Groene Hen 



 
 

 
Over Natuurkampeerterrein De Groene Hen loopt een 
slootje. Dit ‘slootje’ was vroeger een bredere vaargeul, 
waar de turf platbodem scheepjes over voeren om het 
veen uit het gebied af te voeren. Dit deden ze achter 
de camping (op een kwartier lopen), waar nu het 
Brandeveen is ontstaan. Een prachtig ven waar je een 
mooie wandeling omheen kunt maken. De platboden 
scheepjes voeren vanaf Brandeveen naar de Drentse 
Hoofdvaart, waar een groot schip klaar lag om het veen 
verder te vervoeren naar b.v. Amsterdam. Toen er    

           andere brandstof bronnen kwamen en het veen minder     
           belangrijk werd, hield deze handel op.  

 
       Natuurkampeerterrein het Hunehuis 

 
Het Hunehuis ligt op een stuwwal van ongeveer 15 
meter hoogte uit de voorlaatste ijstijd, midden in het 
Natura 2000-gebied ‘Het Holtingerveld’. Dit is een 
gevarieerd landschap van stuwwallen, dek- en 
stuifzanden en veentjes. Er zijn in de directe 
omgeving talrijke vindplaatsen uit het verleden, 
bijvoorbeeld vuurstenen pijlspitsen van rendierjagers 
die zo’n 14.000 jaar geleden bivakkeerden aan de 
rand van het Uffelterveen. Boeren uit de 
trechterbekercultuur richtten twee hunebedden op. 
Naast twee imposante grafheuvelgroepen zijn talrijke 
sporen uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig. Het 
gebied wordt terecht als het Drents Pompeï 
aangeduid. 

 
              Natuurkampeerterrein De Bulte  

 
Natuurkampeerterrein De Bulte ligt in het als 
beschermd dorpsgezicht aangewezen buurtschap Ten 
Arlo. Het buurtschap ligt op een stuwwal en is de 
meest noordelijk gelegen buurtschap van de 
langgerekte nederzettingsstructuur Zuidwolde. Dit 
gebied is vooral gekoloniseerd in de achtste en 
negende eeuw. Het wordt in 1403 bij naam genoemd 
en heeft een esbrink van wel 3 meter hoog, waarvan 
het halfopen karakter is hersteld. Ook zijn de oude, 
onverharde verbindingen vanaf de Brink naar onder 
meer Huize Echten, en de weiden en boerderijen in 
Ten Arlo opnieuw begaanbaar gemaakt. 

 
 
 


