
Fietsen

Fietsroute vlinders in drie natuurgebieden in

Drenthe

Of je vlinders tegenkomt, hangt af van het jaargetijde. Maar ook in de winter of herfst is deze tocht de moeite waard. Je komt door drie

gebieden van Natuurmonumenten: het Dwingelderveld  [/natuurgebieden/nationaal-park-dwingelderveld] , het Holtingerveld

[/natuurgebieden/holtingerveld] en het DrentsFriese Wold  [/natuurgebieden/nationaal-park-drents-friese-wold] . Nationaal Park Dwingelderveld

is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Je fiets door de lommerrijke bossen met vennen en uitgestrekte heide waar

schaapskuddes grazen. In deze rijke natuur fladderen nogal wat vlindersoorten. Maar kom je niets tegen, kun je onderweg altijd stoppen

bij het vlinderparadijs Papiliorama in Havelte. Dit is een Drents stukje tropisch oerwoud dat speciaal voor exotische vlinders werd

aangelegd. Honderden vlinders uit verschillende werelddelen gaan dagelijks op zoek naar nectar tussen de vele bloemen.

Knooppunten fietsroutes

57 -> 570 -> 571 -> 57 -> 540 -> 56 -> 560 -> 56 -> 55 -> 65 -> 50 -> 070 -> 110 -> 50 -> 51 -> 52 -> 100 -> 03 -> 77 -> 75 -> 37 -> 59 ->

690 -> 68 -> 140 -> 880 -> 830 -> 67 -> 53 -> 70 -> 94 -> 95 -> 440 -> 932 -> 933 -> 83 -> 831 -> 83 -> 57

Deze knooppuntenroute is in samenwerking met Fietsnetwerk gemaakt. Actuele updates of tijdelijke omleidingen vind je op Fietsnetwerk

[https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/fietsroute-vlinders-in-drie-natuurgebieden/] .

Bezoekersinformatie

52.6 km

Bereikbaarheid

Nationaal Park Dwingelderveld

Benderse 22, 7963 RA Ruinen (DR)

0522 47 29 51

Nu gesloten: morgen open vanaf 10.00 

Met de auto 

Vanaf de A28 neem je bij Pesse de afslag naar Ruinen. In het centrum van Ruinen neem je de richting

Ansen, vlak voor Ansen sla je rechtsaf naar het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Na anderhalve

kilometer kun je vlakbij het bezoekerscentrum parkeren.

Met het openbaar vervoer 

Praktisch

De route

Startpunt 

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-dwingelderveld
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/holtingerveld
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-drents-friese-wold
https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/fietsroute-vlinders-in-drie-natuurgebieden/
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-dwingelderveld
https://maps.google.com/?q=52.7816,6.37332
tel:0522 47 29 51
https://www.natuurmonumenten.nl/


Natuurmonumenten heeft een bezoekerscentrum op het Dwingelderveld. Hier is veel te zien, zoals een plattegrond van gevild

schapenwol, wisselende exposities en alles over de heideschapen.

Bezoekerscentrum Dwingelderveld (570)1

Dat je kunt genieten van de hei op het Dwingelderveld dank je aan twee schaapskuddes. Zij grazen heel wat af, waardoor de heide mooi

open blijft. Schaapskudde Ruinen vertrekt rond tien uur en tegen vier uur 's middags komen ze weer terug.

Schaapskudde Ruinen (571)2

In de voormalige gemeente Ruinen hebben in de loop der jaren in totaal 13 molens, waarvan 11 korenmolens, gestaan. Alleen de

korenmolen De Zaandplatte is behouden gebleven. Uit onderzoek is gebleken dat de molen, die destijds aan de Hoogeveensche vaart

stond, dateert van 1789 of eerder.

Molen de Zaandplatte (540)3

In Nationaal Park het Dwingelderveld ligt Theehuys Anserdennen. Afstappunt voor koffie met appeltaart en de speeltuin voor de

kinderen.

Theehuys Anserdennen (560)4

Op 20 maart 1914 sloeg de bliksem in de molen uit 1873. Inmiddels zijn we drie restauraties verder.

Molen van Havelte (070)5

IN 1838 liepen er 2900 schapen rond in de gemeente Havelte. Ze waren vooral nodig voor de productie van mest en dat ze ook wol

leverden was mooi meegenomen. Maar er kwam kunstmest, dus liep het aantal kuddes drastisch terug. In 1950 kocht de gemeente een

kleine kudde schapen uit folkloristische overwegingen, die bij gebrek aan een goede herder in 1958 weer werd opgeheven. Door de

oprichting van de Stichting Holtinge in 1960 werd voorkomen dat de schapen verdwenen uit Havelte.

Schaapskooi Holtinger Schaapskudde (110)6

In Drenthe is een stukje tropisch oerwoud aangelegd, speciaal voor de exotische en kleurrijke vlinders. Deze vliegende juwelen van de

natuur zijn het afstappen tijdens een fietstocht zeker waard. Honderden vlinders uit verschillende werelddelen gaan dagelijks op zoek

naar nectar tussen de vele bloemen.

Vlinderparadijs Papiliorama (100)7



Het nationale park van Drenthe biedt een veelzijdig verblijf in de natuur en de duisternis, tussen de sterren en het culturele erfgoed. Proef

de sfeer en delokale specialiteiten en ontdek de verborgen verhalen in de dorpen en het landschap.

Tourist Info nationale park van Drenthe (690)8

Vlakbij het Doldersummerveld, onderdeel van Nationaal Park Drents-Friese Wold, staat een voormalige schaapskooi. Tegenwoordig de

huisvesting van informatiecentrum Huenderhoeve. Hier kun je alle informatie krijgen over het heidebeheer, het esdorp Doldersum en het

brongebied van de Vledder Aa.

 Informatiecentrum Huenderhoeve (140)9

In de 20e eeuw werden veel beken rechtgetrokken om het water sneller af te voeren. Daardoor konden boeren hun land makkelijker

bewerken.  Maar natuurgebieden verdroogden, dus kregen De Vledder Aa en de Tilgrup weer de ruimte. In het Aekingerbroek vind je nu

weer natte natuur.

Aekingerbroek – Wateren (880)10

Het buitencentrum is een perfect begin voor je kennismaking met het Drents-Friese Wold. Je kunt hier binnen al kennismaken met de

natuur. Door te lopen over het blote voetenpad of dwars door het gebouw een boom te volgen waardoor je bomen beter gaat begrijpen.

 Buitencentrum Drents-Friese Wold (830)11

De gezellige Boslounge is een ideale plek om te starten met je fietstocht over het Dwingelderveld. Maar je kunt er ook terecht voor een

natje of een droogje.

 Oriëntatiecentrum Spier (440)12



Deze bakstenen, gotische, zaalkerk is gebouwd omstreeks 1410 op de plaats van een ouder kerkje uit de 12e eeuw. Het schip is éénbeukig

en geeft aan de noordzijde toegang tot een aanbouw, de zogenaamde Sint Maartenskapel.

 Sint Nicolaaskerk (932)13

Op het Dwingelderveld grazen twee schaapskuddes. Zij houden de heide open. Rond een uur of tien gaat de kudde de hei op tot ongeveer

kwart voor vijf.

Schaapskooi Achter 't Zaand (831)14

Kom naar het Planetron voor een ontdekkingsreis naar verre, onbekende werelden. Een activiteit voor iedereen. Zeker voor kinderen, die

hier hun sterrenkijkmedaille kunnen verdienen of in de pauze met K'nex het mooiste ruimteschip kunnen bouwen.

Planetron (933)15
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