
 

 
 
 

OP EN TOP NEDERLAND 
Drenthe 

 
Adressen  

 
Manege Ludanchelo Hoeve 
Wateren 15 
8438 SB Wateren 
www.ludanchelo.nl
info@ludanchelo.nl
 
In het natuurgebied het Drents Friese Wold ligt manege Ludanchelo. Naast de functie van 
manege is Ludanchelo gespecialiseerd in het fokken van raspaarden. Verschillende 
merries zorgen ervoor dat er genoeg fokpaarden uit de fokkerij komen. Ook kunnen er 
vanuit de manege tochten worden gemaakt door het bosrijke natuurgebied. Zowel voor 
ervaren ruiters als beginnelingen zijn er mogelijkheden om de Drentse natuur te 
ontdekken. Groepen kunnen de natuur ontdekken door het maken van een huifkartocht.  
 
 
Museums Vledder  
Brink 1  
8381 BE Vledder  
www.museums-vledder.nl
 
In het Drentse plaatsje Vledder zijn er drie musea gebundeld onder één naam: Museums 
Vledder. In het hedendaagse glaskunst museum vind je werken van kunstenaars uit heel 
Europa (waaronder: Mieke Groot, Fenini, Alvar Aalto). Het tweede museum is het enige 
museum met valse kunst in heel de wereld. Een replica van de Mona Lisa, gouden 
sieraden, Egyptische mummies en vele valse Van Gogh’s zijn hier te bewonderen een aan 
te raken.  Ook ‘werken’ van de meest bekendste Nederlandse vervalsers (waaronder: 
Han van Meegeren, Geert Jan Jansen) zijn hier te zien. Het derde Vledder museum is het 
museum Hedendaagse Grafiek. Dit museum geeft een overzicht van de ontwikkeling van 
de grafiek uit verschillende genres en perioden. Werken van kunstenaars als Rob Scholte 
en Herman Brood zijn hier te bewonderen.  
 
Museum van Gogh huis 
Van Goghstraat 1 
7844NP Veenoord/Nieuw Amsterdam 
www.vangogh-drenthe.nl
 
Gedurende zijn korte leven heeft Vincent van Gogh drie maanden in Drenthe gewoond. 
Twee maanden hiervan verbleef hij in het huis van Hendrik Scholte in Nieuw-Amsterdam. 
Tegenwoordig is dit huis in ere hersteld en doet dienst als het enige voor publiek 
toegankelijke huis waar Vincent van Gogh gewoond en gewerkt heeft. In het huis kun je 
zijn kamer bezoeken, zijn er films te zien en worden er rondleidingen gegeven.  
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Veenpark, de wereld van veen 
Berkenrode 4 
7884 TR Barger-Compascuum 
www.veenpark.nl
www.hetzwijgendefilm.nl 
 
De belangrijkste bezienswaardigheid in het dorp Barger Compascuum is het veenpark. In 
het park wordt de geschiedenis van het veengebied en de veenkoloniën verteld. Van het 
moeras naar de plaggenhutjes en via de turf gravende veenarbeiders naar het ontstaan 
van de dorpen. Ook komt de geschiedenis van de landbouw aan bod in het veenpark. De 
landbouw ontstond toen het veen-tijdperk ophield te bestaan. Vorig jaar werden in het 
park opnames gemaakt voor de Nederlandse speelfilm ‘Het Zwijgen’. 
 
 
Museum De Buitenplaats 
Hoofdweg 76 
9761 EK Eelde 
www.museumdebuitenplaats.nl
 
Museum De Buitenplaats toont en verzamelt figuratieve kunst van na 1945. Hierbij ligt 
de nadruk op in Nederland woonachtige kunstenaars. De tentoonstellingen vinden zowel 
in het museumpaviljoen als in de ‘s zomers geopende museumtuin plaats. In de 
exposities is soms werk te koop. Eens in de twee jaar is er een speciale 
verkooptentoonstelling met werk van kunstenaars, die eerder in het museum 
geëxposeerd hebben. Op verzoek bemiddelt het museum ook voor kunstenaars. Tevens 
inventariseert het museum hedendaagse figuratieve kunst van museale kwaliteit. 
 
 
Tips 

• Planetron Cinedome Dwingeloo 
• Royal Goedewaagen; vier eeuwen traditie in Keramiek (Nieuw-Buinen)  
• Wandelroute VDGO Grollo 
• Speelstad Oranje (Oranje)  
• De Vluchtheuvel Norg  
• Nationaal Park Dwingelderveld Ruinen  
• Hof van Eursinge (Eursinge gem. Westerbork)  
• Hunebedcentrum Borger  
• Openluchtmuseum Ellert en Brammert (Schoonoord)  
• Streekmuseum Het Dorp van Bartje (Rolde)  
• Vlinderparadijs Papiliorama Havelte  
• Galerie 't Marius Huys Sleen  
• Speelbos Drouwen  
• Verkeerspark Assen  
• De heksehoeve Appelscha  
• Sprookjeshotel de tovensaarsberg Holsloot  
• Radiosterrenwacht Dwingeloo 
• Shakespeare Theater Diever  
• Dierenpark Emmen  
• Kamp Westerbork  
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Kindertips 
 

1. Sprookjeshotel De Tovenaarsberg 
De Hool 10 
7845 TG Holsloot 
http://tovenaarsberg.com 

 
Logeren op het graf van een tovenaar! Toverdrankjes, vliegende tapijten. Slapen in de 
trollenkamer, heksenkamer of toverkamer. Lopen over het toverpad naar de plek waar 
de boze tovenaar zijn kasteel had, door het kraakbos, domein van de bosgeesten en nog 
veel meer! 
 
 

2. De heksehoeve 
Drentseweg 46 
8426 ES Appelscha 

 www.heksehoeve.nl 
 

• boerderij van heks Margarita 
• winkel met toverkruiden, stenen, magische middeltjes 
• runen werpen 
• wichelroede leren lopen 
• rituelen zelf doen 
• zien hoe toverdrankjes worden gemaakt 

 
 
 

3. Verkeerspark Assen 
De Haar 1-1a 
9405 TE Assen 
www.verkeersparkassen.nl/ 
      
 

• rijbewijs halen voor kids! 
• rijden in je eigen auto, een jeep of in de trein 
• versla de draak in het speelkasteel 
• vliegen in een helikopter 
• springkussen, klimballen, midgetgolfen 
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4. Lorken speelbos 
Steenhopenweg 4 
9533 PN  Drouwen 
www.staatsbosbeheer.nl/doen/dagjeuit/zelfoppad 
 

• hutten bouwen 
• in bomen klimmen 
• omgevallen bomen 
• dammen maken in een poel 
• bessen plukken 
• verstoppertje in het boslabyrint 
• roofvogeldemonstraties met valkenier 
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