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crossen door de bossen
Door Nationaal Park het Drents-Friese Wold 
lopen maar liefst drie MTB-routes die je als 
één route van 47 kilometer kunt fietsen: 
Appelscha, Appelscha (Bosberg) en Diever-
Hoogersmilde. Vanaf deze laatste route zijn er 
verbindingslussen naar MTB-routes in Drenthe 
aangelegd. Je kunt starten bij parkeerplaats 
Het Groote Veen, Bosweg in Appelscha of bij 
parkeerplaats Aekingerzand, Appelschaseweg 
in Wateren. Hier vind je een duidelijk 
informatiebord.

lopen als een eend
Samen met de dierenvriendjes beleef 
je de leukste avonturen. Ga mee op 
ontdekkingstocht naar het Dierenvriendjespad 
bij Buitencentrum het Drents-Friese Wold. Je 
krijgt een spel en een aantal opdrachten mee. 
Zoek met je kleurenwijzer naar takjes voor 
een vogelnest, loop als een eend en kwaak  
als een kikker. 

kabouters zoeken
In het Drents-Friese Wold wonen kabouters! 
Ze zijn moeilijk te vinden, want ze wonen in 
holletjes in de grond of in een holle boom. 
Maar ze hebben overal sporen achtergelaten: 
hele kleine voetafdrukken, geplet gras van hun 
middagdutje en zelfs een kabouterdrolletje. 
Verkleed als een echte kabouter - met rode 
wangen en een puntmuts - ga je op zoek naar 
de sporen van deze kleine wezentjes. De route 
start bij Buitencentrum het Drents-Friese Wold, 
waar je een kabouterboek, kabouteropdrachten 
en een knapzak vol lekkers meekrijgt.

zandkastelen bouwen
Kom zonnebaden en zandkastelen bouwen  
op een beschut strandje in het bos. 
Bijvoorbeeld tussen de dorpen Appelscha en 
Elsloo vind je een prachtig meertje tussen  
de bomen: het Canadameer. Ga jij liever 
van de glijbaan? Bosbas Appelscha is een 
verwarmd openluchtbad dat urenlang 
speelplezier aan kinderen biedt! 

speuren door het maïsdoolhof
Bij d’Elf Ieken in Elsloo vind je naast een 
kinder- en speelboerderij ook een maisdoolhof! 
De boer maakt elk jaar een nieuwe route in 
de mais. Het maisdoolhof heeft ook elk jaar 
een educatieve speurtocht geschikt voor alle 
leeftijden. In het midden van het maisdoolhof 
staat een uitkijktoren, zodat je het hele 
doolhof kunt overzien. Check online wanneer 
het doolhof weer open gaat. 

INSPIRATIEKRANT NR. 01

lekker op je blote voeten
Schoenen uit, sokken uit en… lopen maar! 
Voel het zachte zand, het koele water en de 
zacht prikkende dennennaalden kriebelen 
tussen je tenen. Het Blotevoetenpad ligt 
bij Buitencentrum het Drents-Friese Wold 
in Appelscha. Het is een leuke wandeling 
voor kinderen én ouders van ongeveer twee 
kilometer. Naderhand kun je je voeten wassen 
bij de wasplaats, waar je een sleutel van 
meekrijgt.

klimmen & tokkelen
Kinderen tot 1.40 meter kunnen een  
spannende dag beleven bij Klimpark 
De Roggeberg: hier hangen uitdagende 
hindernissen en tokkelbanen op je te wachten.  
Iedereen groter dan 1.40 meter is welkom bij 
het Klimbos aan de Boerestreek in Appelscha. 
Hier kun je klimmen op de klimwand, de 
vertrouwenssprong doen, tokkelen en diverse 
hindernissen nemen. Je klimt onder begeleiding 
van de Jongens van Outdoor Appelscha. 

abseilen vanaf de bosbergtoren
Altijd al eens willen abseilen van het hoogste 
punt van Friesland? Dat kan in Appelscha! 
Hier kun je namelijk van de 33 meter hoge 
Bosbergtoren abseilen. Leeftijd: vanaf 14 
jaar en je abseilt onder begeleiding. De 
Bosbergtoren is maar liefst 33 meter hoog.  
Je kunt natuurlijk ook gewoon de Bosbergtoren 
bezoeken en relaxt genieten van het práchtige 
uitzicht! Naar verwachting vanaf 1 juli weer 
geopend. 

hole in one
Golfpark De Hildenberg in Appelscha heeft 
aantrekkelijke hoogteverschillen, uitdagende 
waterpartijen, bunkers en duinachtige 
zandverstuivingen. In 2019 is de baan 
uitgebreid met drie nieuwe, spannende holes, 
waardoor het een volwaardige wedstrijdbaan  
is geworden. Beginnende golfers vanaf 6 jaar 
zijn óók welkom bij De Hildenberg.  

De meeste 
Nederlanders zijn te 
weinig buiten en dat 
terwijl de natuur één 
grote speeltuin is! 

In en rond Nationaal 
Park het Drents-
Friese Wold kun je 
heerlijk buitenspelen. 
We hebben een 
aantal leuke buiten-
speel-tips (ook voor 
volwassenen!) op een 
rijtje gezet:

20WWW.ZUIDOOSTFRIESLAND.NL

buitenspelen in het drents-friese wold

“ kom je ook 
buitenspelen?”
tips 
voor kids
Voor zowel de kleintjes als de pubers is er 
van alles te doen in Het Andere Friesland! 
Denk aan zwembad, escaperoom, klimbos, 
trampolinepark, boerderij,  blotevoetenpad 
of leuke workshops in onze musea. 

Alle ideeën voor een 
dagje weg met de 
kinderen vind je op 
www.zuidoostfriesland.nl/
tipsvoorkids 
Of scan de QR code!

“ kijk onderweg 
goed om je 
heen, want 
misschien zie je 
wel een echte 
kabouter!”

Let op: bij de ontwikkeling van deze Inspiratiekrant waren alle coronamaatregelen voor de  
toekomst nog niet duidelijk. Hou je aan de huidige richtlijnen van het RIVM en check voor  
vertrek zelf (onder welke voorwaarden) of speelfaciliteiten geopend zijn!


