Het Nationaal Park Drents Friese Wold
is met 6.000 hectare het grootste en
ruigste aaneengesloten bosgebied
van Nederland.

Camperpark

Met minder weer gaan we gewoon
binnen zitten. De kinderen amuseren
zich wel in de indoor speelkooi van
maar liefst 4 etages hoog!

Onder het genot van een Latte
macchiato of een verse muntthee kan
je de spelende kinderen in de gaten
houden vanaf ons nieuwe terras.
Nog even naar het toilet voordat de
wandeling begint en een
heerlijk softijs of smoothie na de
wandeling. Wat eten kan ook.
Het leven is een feest!

De Natuurpoort Hoogersmilde is het
ideale startpunt om het Drents Friese
Wold te gaan ontdekken. Een klein
maar modern informatiecentrum
vind je in de receptie van camping de
Reeënwissel. Hier is veel informatie te
vinden over dit mooie Nationale park.

Drents Friese Wold

Brasserie de Reeënwissel

BELEVINGSPAD
HOOGERSMILDE

onderdeel van

NAT U U R P OO R T

H O O G E R S M I L D E

Natuurpoort Hoogersmilde

Boomhut XXL

Contact en route

Bosweg 23
9423 TA Hoogersmilde.
0592-459356

Facebook
natuurpoort Hoogersmilde
Website
www.reeenwissel.nl/natuurpoort

Volg de bruine routeborden
in Hoogersmilde.
Bekend van

Van alles te doen bij de
Natuurpoort Hoogersmilde:

Belevingspad van 2,5 Km
MTB- en ruiterroutes
Wandelroutes
Moderne brasserie met terras
Speelkooi met 4 etages
Klauterbos voor kinderen
Active games
Fiets service punt
Oplaadpunten auto en fiets
Manege
Boomhut XXL
Camperpark Drents Fries Wold
Camping de Reeënwissel
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gratis wandelplezier
voor het hele gezin.
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Je loopt langs tien leuke en spannende objecten
waaronder een slangenkuil en een heus vliegtuig
waarin je kan spelen. Durf jij het aan?
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Waterpomp

Toegangspoort

Dieren 3-sprong

Sporenpad

WC

Stronkenstraat

Parkeerplaats 1

Slangenkuil

Kleine parkeerplaats met 8 parkeerplaatsen bij de
hoofdingang van het belevingspad.

Gratis en veilige parkeerplaats met 100 plaatsen.
Oplaadpunt elektrische auto en fiets aanwezig.

Boomstammentrap

Hoogersmilde
Keienpad
Hoogzit bij de heide

Vliegtuig

TIP
Ga in de informatieruimte van de Natuurpoort eens voor
de photobooth staan en ga op de foto met de wolf, een
ree of het vliegtuig van het belevingspad.

Belangrijk

Route

Het belevingspad is het hele jaar vrij te bewandelen.
De Brasserie en de informatieruimte zijn tussen
November en April door de weeks bijna altijd geopend
maar in het weekend alleen bij goed weer.
Kijk voor de recente openingstijden op Facebook –
Natuurpoort Hoogersmilde.

N381 Emmen – Drachten
Afslag Hoogersmilde
Volg de bewegwijzering

Volg de route door de
rode paaltjes altijd aan je
rechterhand te houden.

P.S. Aero b.v.

Napoleonsbaan Zuid 27c
5991 NB Baarlo (NL)
Telefoon +31 (0)77-4771238
Telefax +31 (0)77-4773931
Internet www.psaero.com

P2

Veenhuisje

N371 Assen – Meppel
In Hoogersmilde
volg de bewegwijzering
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• De afstand van het belevingspad is 2,5 km.
• Helaas is het pad moeilijk begaanbaar voor rolstoelen.
• Bij het vliegtuig zijn toiletten en horeca in de buurt.
• Respecteer de natuur en laat geen vuilnis achter.
• Meld defecten of vandalisme direct: 0592 - 459 356
jk
sw
eg

Parkeerplaats 2

Natuurpoort
Hoogersmilde

Ri

Het belevingspad is onderdeel van de Natuurpoort
Hoogersmilde welke is gelegen bij P2. Hier liggen ook
alle andere faciliteiten zoals Brasserie de Reeënwissel,
het klauterbos en de speelkooi.

Belevingspad Hoogersmilde

