
•	Historische wandeling in Zorgvlied

• Met de heide-express door het Holtingerveld,  
 archeologie en oorlogshistorie staan centraal

• Op erfgoedavontuur door het gebied van de  
 Maatschappij van Weldadigheid

• Museum de Koloniehof, met wandel- en  
    fietsroutes door de voorlopige   
 Werelderfgoedlocatie Maatschappij van  

 Weldadigheid. Waaronder de   
 langeafstandswandelroute Het Pauperpad.

• Historische wandelingen met gids vanuit het  
 archeologisch centrum Diever

• Aan de wandel door Dwingeloo met de  
 Drenthe-App

• En nog véél meer!

Ideeën voor een uitje – beleef de rijke cultuurhistorie! 
Veel recreatieondernemers in de gemeente Westerveld bieden leuke arrangementen aan voor 
een langer verblijf in hét nationale park van Drenthe. Die kunnen vaak gekoppeld worden aan 
locale initiatieven zoals: 

gemeente Westerveld 
cultuurhistorische rijkdom van de De

Beleef het zelf in het nationale park van Drenthe

www.hetnationaleparkvandrenthe.nl

Kortom… Beleef de historie in het nationale park van Drenthe!

fotografie: Gemeente Westerveld, Bernard Stikfort                 vormgeving & opmaak: ToonBeeld/Frans de Vries

Bekijk ook de erfgoedapps van de gemeente Westerveld op www.annodrenthe.nu 

Bezoek de websites www.hetnationaleparkvandrenthe.nl of www.gemeentewesterveld.nl  
en de Toeristische Informatie Punten (TIP) voor meer informatie!
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De Gemeente Westerveld is rijk aan geschiedenis en 
cultureel erfgoed. Meer dan 200 monumenten telt de 
gemeente. Graag delen we deze parels met u! In 2011 
is de Gemeente Westerveld uitgeroepen tot ‘beste 
erfgoedgemeente van Nederland’ (BNG Erfgoedprijs). 
De kernzin uit het juryrapport sprak lovende woorden 
over hoe de gemeente met haar inwoners en culturele 
schatten omgaat, terwijl hiervoor slechts beperkte 
middelen beschikbaar zijn. ‘De gemeente Westerveld 
weet met minder, meer te maken!’ aldus de jury van 
de prestigieuze BNG Erfgoedprijs!

Rijk aan levendige historie! 
Naast de 180 rijksmonumenten vindt u in gemeente 
Westerveld een groot aantal beschermde provinci-
ale- en gemeentelijke monumenten. Het gaat hierbij 
om woonhuizen, boerderijen, kerken, industriële 
monumenten, militaire objecten en molens. Dat zijn 
monumenten van honderden jaren oud tot één van 
de 100 ‘topmonumenten’ uit de wederopbouwperi-
ode: de unieke radiotelescoop in Dwingeloo. Ook zijn 
er archeologische monumenten, de bekendste zijn de 
hunebedden.

De Gemeente Westerveld kent naast de 
monumentenlijst maar liefst zeven be-
schermde dorpsgezichten; die u vindt in 
en rond Dwingeloo, Havelte en  
Frederiksoord/Wilhelminaoord. Zeker het 
vermelden waard is de plaatsing van de 
dorpen Frederiksoord en Wilhelminaoord als 
Koloniën van Weldadigheid op de voorlopige 
Nederlandse Werelderfgoedlijst. Ook sporen 
van oorlog zijn in onze gemeente nog duidelijk zicht-
baar en gaan zelfs terug tot de 80-jarige oorlog: de 
historische landweer bij het dorpje Zorgvlied. 

Hiermee is Westerveld met recht de meest monumen-
tale gemeente van de provincie Drenthe. 

Beste erfgoedgemeente van Nederland! 
Als je de beste erfgoedgemeente van Nederland 
bent, dan win je een aardig bedrag aan prijzengeld. 
Dit wordt besteed aan het nog beter publiekelijk 
toegankelijk maken van ons erfgoed en de rijke cul-
tuurhistorie. 

Publieksvertaling erfgoedbeleid 
Erfgoedbeleid - en beleid in algemene zin - wordt als 
‘saai’ gezien: regeltjes, wetten, etcetera. Vanuit de wet-
gever (het rijk) is de gemeente verplicht om uitvoering 
te geven aan bijvoorbeeld de Monumentenwet en 
de Wet op de Archeologische monumentenzorg. De 
gemeente Westerveld heeft hiervoor samen met de 
vier historische verenigingen een zogenaamde ‘arche-
ologische beleidsadvieskaart’, een ‘cultuurhistorische 
waardenkaart’ en een ‘erfgoedverordening’ opgesteld 
die 2012 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. 

Van deze indrukwekkende beleiddocumenten 
kunnen we nu, dankzij de BNG Erfgoedprijs 2011, 
een publieksvertaling maken: een prachtig geïllu-

streerd boek met als voorlopige titel ‘De Cul-
tuurhistorische rijkdom van de gemeente  

Westerveld’.  Samen met lokale erfgoed-
professionals worden onderwerpen 
zoals de Maatschappij van Weldadig-

heid, oorlogserfgoed, de unieke 
radiotelescoop Dwingeloo, 

historische kernen en de 

ontwikkeling van de historische havezaten op een 
beeldende manier beschreven. We werken ook samen 
met het Archeologisch Centrum Zuid-West Drenthe: 
het Centrum gaat een aansprekend ‘zusterboek’ ma-
ken onder de titel ‘De Archeologische rijkdom van de 
gemeente Westerveld’. 

Beide uitgaven worden eind 2013 (Cultuurhistorie) en 
begin 2014 (Archeologie) verwacht. Aan de presen-
tatie van deze boeken zal een publieksbijeenkomst 
worden gekoppeld in de vorm van een symposium. 
Meer informatie volgt te zijner tijd via  
www.gemeentewesterveld.nl

De digitale snelweg 
Maar daar blijft het niet bij. De BNG Erfgoedprijs is 
vooral een aanjager gebleken voor het publiekelijk 
beschikbaar stellen van onze cultuurhistorie en het 
rijke erfgoed van de gemeente Westerveld. In directe 
samenwerking met de vier historische verenigingen 
van de gemeente Westerveld wordt op dit moment 
hard gewerkt aan de digitale ontsluiting via het plat-
form ‘Drenthe Anno Nu’ van het Drents Archief. 

De historie komt niet tot leven, maar lééft!

van de De

W
at levert het op? 

gemeente Westerveld 
cultuurhistorische rijkdom 
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