
  

IVN Trektocht Drenthe: 
“Het hunebed en de roof” 

4-daagse wandeltrektocht door Zuidwest Drenthe 



Wat leuk dat je een IVN Trektocht gaat doen! IVN Trektochten zijn meerdaagse wandelingen 

dwars door Nederlandse natuurgebieden. Je loopt de IVN Trektocht met de app IVN Routes, 

uitgestippeld door onze lokale IVN-natuurvrijwilligers. Zo kom je langs de mooiste plekken!  

Onderweg kun je uitrusten en overnachten bij onze trotse en enthousiaste Gastheren- en 

vrouwen van het Landschap: lokale recreatieondernemers die onderdeel zijn van het 

gelijknamige IVN-programma. Zij kunnen jou alles over hùn natuurgebied vertellen. Tijdens de 

route hoor je een speciaal voor de IVN Trektocht geschreven audioverhaal.  

Een IVN Trektocht is een ervaring die je niet gauw vergeet. Dus waar wacht je nog op? Trek je 

stevige stappers aan en trek eropuit! 

Je boekt een IVN Trektocht via www.avontuurdichtbij.nl. Zij regelen de overnachtingen voor je. 

In een notendop: IVN Trektocht Drenthe 

Duur: 3 of 4 dagen (3 of 4 overnachtingen) 

Startpunt: Station Steenwijk 

Eindpunt: Station Hoogeveen 

Te bereiken: OV: NS Station Steenwijk 

Auto: parkeren op Carpool Steenwijk, 8332 JZ Steenwijk 

Totale afstand: 100 km  

Periode:  het hele jaar  

Bezoekerswebsite gebied: www.holtingerveld.nl | www.nationaalpark-dwingelderveld.nl 

Route samengesteld door IVN Natuureducatie 

Financieel mogelijk gemaakt door  

Foto Anne Kaere Fotografie 

http://www.avontuurdichtbij.nl/
http://www.holtingerveld.nl/
http://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/


 

Voordat je op pad gaat  
 

 

Download de route met de app IVN Routes vooraf op je telefoon, zodat je de route vervolgens 

offline (alleen locatie aan) kunt wandelen. We raden je aan om vooraf al eens een andere korte 

IVN Route met de app te lopen, om te wennen aan het gebruik. Zet je locatievoorzieningen aan!  

Zie voor meer informatie ‘Praktische en belangrijke info vooraf’ achterin het boekje.  

 

Disclaimer: Het wandelen van de IVN Trektocht is op eigen risico. IVN kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor schade of ongevallen die buiten haar schuld zijn ontstaan. Het verhaal van 

de IVN Trektocht is fictief, maar vaak wel gebaseerd op feitelijke gebeurtenissen. Eventuele 

identificatie met feitelijke personen (levend of overleden) is niet bedoeld of kan hieruit niet 

worden afgeleid. 

Overzichtskaart route Drenthe  
 

 

 

 

  



 

Overnachtingsplekken 
 

 

Overnachting 1, optie 1:  

Natuurvriendenhuis het Hunehuis 

Hunebeddenweg 1 

7973 JA Darp 

www.hunehuis.nl  

      

Overnachting 1, optie 2:  

B&B Op de Parkkamp  

Parkkamp 37 

7971 AL Havelte 

www.opdeparkkamp.nl  

 

Overnachting 2: 

Hotel Wesseling  

Brink 26 

7991 CH, Dwingeloo 

www.hotelwesseling.nl  

 

In plaats van nog 10 kilometer naar Dwingeloo te lopen, kan je ook na 20 kilometer in Ansen 

overnachten. De volgende dag kun je dan, zonder af te slaan naar Dwingeloo, op de hei van 

Nationaal Park Dwingelderveld blijven wandelen. Dit maakt de route van dag drie 5 kilometer 

korter en net zo mooi, maar zonder het gezellige Dwingeloo. 

 

Alternatieve overnachting 2:   

B&B Ommekamp 

Om de Kamp 20 

7964 KT Ansen 

www.bbommekamp.nl   

 

Overnachting 3, optie 1: 

Natuurhuisje Aa-zicht  

Munnekenweg 10 

7963 PV Ruinen 

www.natuurhuisje.nl/vakantiehuisje/40893  

 

Overnachting 3, optie 2: 

Hotel De Stobbe 

Westerstraat 84 

7963 BE  Ruinen 

www.stobbe.nl  

 

 

 

 

 

http://www.hunehuis.nl/
http://www.opdeparkkamp.nl/
http://www.hotelwesseling.nl/
http://www.bbommekamp.nl/
http://www.natuurhuisje.nl/vakantiehuisje/40893
http://www.stobbe.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVN Trektocht Drenthe  

 

 
Holtingerveld; oerlandschap gekneed door ijs en oorlog 
 

Je bent niet de eerste bezoeker van dit gebied. Al 

duizenden jaren zwerven er mensen door het 

oerlandschap Holtingerveld. Eerst om voedsel te 

zoeken, later om vee te weiden. Al in de Midden-

Steentijd sloegen mensen hier hun kamp op om op 

rendieren te jagen. Later bouwde het Trechterbekervolk 

de twee hunebedden aan de voet van de Havelterberg. 

In de eeuwen daarna begroef men hun doden in graf- en brandheuvels, die je her en der 

in het gebied kunt terugvinden. In de Middeleeuwen veranderde het landschap van een 

bosrijk parklandschap naar een open, groots heideveld. In de Tweede Wereldoorlog 

vond er weer een grote verandering plaats. Het dorp verhuisde om plaats te maken voor 

een groot vliegveld van de Duitse bezetter met hangars, rolbanen en vliegstrips. Vooral 

in de laatste fase van de oorlog is het gebied intensief gebombardeerd. Na de oorlog 

trad de rust weer in. Tegenwoordig trekt het Holtingerveld bezoekers die er genieten 

van het afwisselende landschap, de rust en de prachtige uitzichten vanaf de 

Havelterberg. 

Het verhaal: ‘Het hunebed en de roof’ 

Met deze IVN Trektocht volg je de reis van Berend; een stedeling die zijn geluk probeert 

te vinden in de provincie. In de drukke en vieze stad voelt hij zich niet thuis en zodra de 

tijd rijp is, kiest hij zijn eigen pad. Dat leidt hem naar het dunbevolkte, stille en ruige 

Drenthe, waar hij rondzwerft op zoek naar werk, een dak boven zijn hoofd en voedsel. 

Een zoektocht dwars door het Holtingerveld en Dwingelderveld, waar hij toevallig op 

een roof stuit, waarin hij verzeild raakt. Via een hunebed, de landgoederen 

Rheebruggen en Echten en de bossen, ontvouwt het verhaal zich. Zal het goed aflopen 

voor Berend en zal hij zijn geluk in Drenthe vinden?   



 

Dwingelderveld; beleef de grote, stille, natte heide  
 

In Zuidwest-Drenthe ligt een bijzonder 

natuurgebied: Nationaal Park Dwingelderveld. 

Een schitterend, uniek gebied. Uniek omdat het 

't grootste aaneengesloten natte heidegebied is 

van West-Europa. Schitterend, want je vindt er 

zacht glooiende heidevelden met plassen en 

vennetjes, bos, en stuifzand. In de omringende 

schilderachtige esdorpen zoals Ruinen en 

Dwingeloo is de cultuurhistorie van pakweg een 

eeuw geleden nog tastbaar aanwezig. Natte slenken en droge zandruggen wisselen 

elkaar af. Daardoor is er veel variatie in plantengroei en dierenleven. In de natste delen 

groeien dopheide, veenpluis en klokjesgentiaan, en op de droge stukken staan 

struikheide en muizenoor. Roodborsttapuit, wulp en boomleeuwerik zijn slechts drie van 

de tientallen vogelsoorten die hier in de heide broeden. Er zijn maar liefst twee 

schaapskudden met herder die de heide in conditie houden. In dit Nationaal Park kun je 

nog van een eindeloze, ongestoorde horizon genieten. 

 

Hoogtepunten tijdens de tocht  
  

Landgoed Rheebruggen 

 

Bezoekerscentrum Dwingelderveld  

 

Camras (radiotelescoop)  

 

De Bospub  

 

De luie tuinman (kwekerij en café) 

 

Tea Time Echten 

 

Huize Echten 

 

Steenbergerpark  

  

https://www.eindjeomindrenthe.nl/hdl-routes/index.html?appid=7f2ab95666734d31a19fc80e35fa6be9
https://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-dwingelderveld
https://www.camras.nl/bezoekersinfo/
http://www.bospub.nl/
http://www.deluietuinman.nl/
https://www.teatime.nl/
https://www.drenthe.nl/locaties/693267315/huize-echten
https://www.facebook.com/Steenbergerpark.leeft/


 

 

 

 

 

 

 

DAG 1 (15 km) 

NS Station Steenwijk – Darp of Havelte  
 

De Trektocht door 

Drenthe en het 

verhaal van Berend 

begint in Steenwijk, 

om precies te zijn bij 

het NS-station. De 

route voert je al vrij 

snel Steenwijk uit en 

brengt je over de hei 

van het militair 

oefenterrein richting 

natuurgebied het 

Holtingerveld.  

 

Een zowel letterlijk als figuurlijk hoogtepunt op de route is de Havelterberg, met aan de 

voet van de berg hunebed D53. De Havelterberg steekt ruim 15 meter boven de 

omgeving uit. Het is een stuwwal, ontstaan door bewegende ijskappen in de voorlaatste 

ijstijd. Vanaf de top heb je een fantastisch uitzicht over het omringende landschap.  

 

Hunebed D53 is gebouwd tussen 3400 en 3100 v.Chr. door het Trechterbekervolk. In 

1918 is er wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en daarbij zijn vele vondsten 

gedaan, meer dan in elk ander hunebed in Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

werd het hunebed afgebroken en werden de stenen begraven, zodat het vanuit de lucht 

niet als herkenningspunt kon dienen. De vloer werd wel intact gelaten. Na de oorlog 

werd het hunebed op de oorspronkelijke plek herbouwd.  

 

Aan het einde van deze dag ga je overnachten in dit prachtige natuurgebied. Je kunt 

hierbij kiezen uit twee verschillende overnachtingsplekken.  

 

 

 



 

 

 

 

Overnachting 1 – optie 1 Natuurvriendenhuis het Hunehuis 

Sfeerimpressie   

Adres Hunebeddenweg 1 

7973 JA Darp 

Website www.hunehuis.nl  

Contact  088-0990961 of info@hunehuis.nl  

  

Overnachting 1 – optie 2 B&B Op de Parkkamp  

Sfeerimpressie   

Adres Parkkamp 37 

7971 AL Havelte 

Website www.opdeparkkamp.nl  

Contact  06 53899347 of opdeparkkamp@ziggo.nl  

 

  

http://www.hunehuis.nl/
mailto:info@hunehuis.nl
http://www.opdeparkkamp.nl/
mailto:opdeparkkamp@ziggo.nl


 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dag 2 (27 km) 

Darp/Havelte – Dwingeloo of Ansen    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De app IVN Routes start de 

tweede dag vanaf B&B Op 

de Parkkamp. Heb je voor 

de eerste overnachting 

gekozen voor het Hunehuis 

dan ga je vanuit hier 

rechtsaf naar het oosten 

de hei op en sluit je voorbij 

het Holtingerzand na 2 

kilometer weer aan op de 

route. Na de Hunebedden-

weg ga je op de kruising 

met picknickbank rechtsaf 

de Studentenweg op. Vanaf hier weet je IVN Route app weer de weg.   

 

De route gaat verder dwars door natuurgebied Holtingerveld; een prachtig gebied met 

vele sporen uit de geschiedenis. Zo kan je grafheuvels tegenkomen en bomkraters uit de 

Tweede Wereldoorlog. Ook wandel je op een gegeven moment rond het Brandeveen; 

een prachtig ven, diep verscholen in het bos. Het is ontstaan door turfwinning, aan het 

begin van de 20e eeuw.   

  

Er zijn voor deze dag twee eindbestemmingen mogelijk. In plaats van nog 10 

kilometer naar Dwingeloo te lopen, kan je ook na 20 kilometer in Ansen 

overnachten. De volgende dag kun je dan, zonder af te slaan naar Dwingeloo, op de 

hei van Nationaal Park Dwingelderveld blijven wandelen. Dit maakt de route van dag 

drie 5 kilometer korter en net zo mooi, maar zonder het gezellige Dwingeloo. 



 

Vlak voorbij Uffelte kom je landgoed Reebruggen 

tegen. In vroegere tijden stond er op dit landgoed 

een havezate, waar een deel van ons verhaal zich 

afspeelt. De havezate is door een van de laatste 

eigenaren gesloopt en daarvoor in de plaats is een 

boerderij gebouwd. Het landgoed is nu in handen 

van Stichting Het Drentse Landschap. Je kan een 

rondje op dit landgoed toevoegen aan je wandeling. 

Een routebeschrijving hiervoor vind je op www.eindjeomindrenthe.nl en ook in de app 

IVN Routes.  

 

Het laatste stuk van de route brengt je of vlak voor 

Nationaal Park Dwingelderveld in Ansen of naar 

Dwingeloo. Stop je in Ansen dan is restaurant Tante Ans 

een aanrader. Wandel je door naar Dwingeloo dan kom 

je langs de Vogelkijkhut bij de Davidsplassen. Hier kun 

je een sternenkolonie bekijken, eenden, zwaluwen, ree 

en vos observeren of genieten van kenmerkende vogels 

zoals geoorde fuut, slobeend, dodaars en steltlopers. In de winter overnachten grote 

groepen ganzen op de Davidsplassen. Je dag eindigt in het gezellige Dwingeloo. Dit 

authentieke brinkdorp is een van de groenste dorpen van Europa.  

 

 

Overnachting 2 – optie 1 B&B Ommekamp 

Sfeerimpressie   

Adres Om de Kamp 20 

7964 KT Ansen 

Website www.bbommekamp.nl  

Contact  06-23574772 of mail@bbommekamp.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eindjeomindrenthe.nl/hdl-routes/index.html?appid=7f2ab95666734d31a19fc80e35fa6be9
http://www.bbommekamp.nl/
mailto:mail@bbommekamp.nl


 

Overnachting 2 – optie 2 Hotel Wesseling 

Sfeerimpressie   

Adres Brink 26 

7991 CH, Dwingeloo 

Website www.hotelwesseling.nl  

Contact  +31 (0)521 591 544 of info@hotelwesseling.nl  

 

  

http://www.hotelwesseling.nl/
mailto:info@hotelwesseling.nl


 

 

 

 

 

 

 

DAG 3 (21 km) 

Dwingeloo – Ruinen 
 

Op deze derde dag van 

je Trektocht ga je 

richting Ruinen. Voordat 

je daar aankomt, wandel 

je eerst door het 

prachtige Nationaal Park 

Dwingelderveld. 

 

Heb je in Ansen 

overnacht, kan kun je, 

zonder af te slaan naar 

Dwingeloo, op de hei 

van Nationaal Park 

Dwingelderveld blijven wandelen. Dit maakt de route van dag drie 5 kilometer korter en 

net zo mooi, maar zonder het gezellige Dwingeloo. Je kunt met een leenfiets een bezoek 

brengen aan het Bezoekerscentrum. Dwingelderveld is de poort naar het Nationaal Park 

Dwingelderveld. Het ligt aan de zuidwestkant van het gebied, aan de Benderse 22, even 

buiten Ruinen. Je kunt een klein stukje van de route afwijken om deze te bezoeken. De 

permanente tentoonstelling biedt informatie over het ontstaan en het beheer van het 

waardevolle heidelandschap. Medewerkers van het centrum vertellen bezoekers graag 

over de natuur, de (bijzondere) soorten die er voorkomen, de wandelroutes, excursies 

en activiteiten. 

Tijdens deze dag ga je dus hoe dan ook dwars over de 

hei, waar je zomaar een ontmoeting kunt hebben met 

de schaapskudde en zijn herder. De Drentse 

heideschapen helpen om dit heidelandschap in stand te 

houden. Doe je niks, dan groeit de heide binnen een 

mum van tijd dicht met grassen en jonge boompjes. 

Dagelijks gaat de herder er dus met zijn 200 schapen op 

uit. Je loopt langs vennen en door het bos. Dit Nationaal Park is grootste natte 

heidegebied van Europa. De vergezichten zijn magnifiek.  



 

 

Pak je de lange route, dan kom je langs de 

radiotelescoop. Dit was toen hij in 1956 in gebruik werd 

genomen de eerste en grootste draaibare 

radiotelescoop ter wereld voor professionele 

astronomie. Het is nu de grootste ter wereld voor 

amateurs. Wil je de telescoop bezoeken, kijk dan hier 

wat de mogelijkheden zijn: 

www.camras.nl/bezoekersinfo. In de omgeving van de telescoop, kan je aan het eind van 

de winter adders de eerste zonnestralen zien pakken. 

 

 

Overnachting 3 – optie 1 Natuurhuisje Aa-zicht 

Sfeerimpressie  

Adres Munnekenweg 10 

7963 PV Ruinen 

Website www.natuurhuisje.nl/vakantiehuisje/40893  

Contact   

 

Overnachting 3 – optie 2 Hotel De Stobbe 

Sfeerimpressie   

Adres Westerstraat 84 

7963 BE  Ruinen 

Website  www.stobbe.nl  

Contact  +31(0)522 47 12 24 

info@stobbe.nl   

 

  

https://www.camras.nl/bezoekersinfo/
http://www.natuurhuisje.nl/vakantiehuisje/40893
http://www.stobbe.nl/


 

Dag 4 (22 km) 

Ruinen – NS Station Hoogeveen  
 

De laatste dag van je IVN 

Trektocht is alweer 

aangebroken. Je laat de 

grote natuurgebieden 

achter je en pakt nog een 

mooi stukje in Zuidwest-

Drenthe mee.  

Wandel door bossen waar 

je de aanwezigheid van de 

wolf voelt. Misschien kom 

je wel sporen tegen!  

In Ruinen is een bezoekje 

aan kwekerij De Luie 

Tuinman zeker de moeite waard. Struin door de prachtige tuinen en neem af en toe 

plaats op een stoeltje of bankje om alles op je in te laten werken. Voor een verse kop 

koffie, muntthee uit eigen tuin en een gezellig babbeltje bent je van harte welkom in het 

tuincafé.  

In Echten aangekomen, komt het verhaal van Berend 

bijna tot zijn eind. Je wandelt praktisch langs Huis Te 

Echten, waar de ontknoping zich afspeelt. Deze oude 

havezate is niet voor bezoekers toegankelijk, maar een 

blik erop brengt je al terug in de tijd. Ben je in Echten 

wel toe aan een pauze, breng dan een bezoekje aan 

Tea Time, een theehuis geheel in Engelse stijl dat vlakbij 

de Havezate ligt. Het bevindt zich in de statige 'Witte Villa', in 1914 gebouwd voor de 

adellijke familie Van Holthe tot Echten.  

Je trektocht eindigt in Hoogeveen, maar voordat je bij je eindpunt arriveert, wandel je 

nog door het Steenbergerpark; een prachtige groene oase, waar je lekker kunt 

picknicken of nog een bezoekje kunt brengen aan ’t Struunhuus van IVN Afdeling 

Hoogeveen.  

 

 

  



 

Praktische en belangrijke info vooraf 
 
Leuk dat je een IVN Trektocht gaat doen! Hieronder vind je algemene, maar belangrijke 

informatie. Lees dit goed door voordat je met de Trektocht begint.  

 

Voorbereiding 

 Een goede voorbereiding is het halve werk. Lees daarom onderstaande praktische 

tips goed door. Lees ook de informatie in dit boekje over de IVN Trektocht die je gaat 

lopen, zodat je weet wat je kunt verwachten.  

 Aansprakelijkheid. IVN biedt je informatie om een meerdaagse trektocht zo 

toegankelijk mogelijk te maken. Het daadwerkelijk regelen en bewandelen van de 

trektocht ligt bij jou zelf. Het bewandelen van de tocht is op eigen risico; IVN en de 

Gastheren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor omstandigheden als 

slecht weer, slechte voorbereiding, ongevallen of delen van de route die door 

omstandigheden afgesloten zijn. Informeer altijd voor vertrek bij je Gastheer naar 

bijzonderheden op de route.  

 Let op het weer. Niets is zo veranderlijk als het weer. Op sommige trajecten kom je 

urenlang geen schuilmogelijkheden tegen. Check daarom ‘s ochtends altijd het 

weerbericht en neem – zeker bij voorspeld onweer - geen risico!  

 Kleding. Het spreekt voor zich dat goede, en liefst waterdichte, wandelschoenen en 

goede wandelsokken een vereiste zijn. Welke kleding je verder aantrekt en 

meeneemt, hangt sterk af van het seizoen. Wij adviseren om standaard 

regenkleding, zonnecrème, een zonnepetje en een paar droge sokken (voor ’s 

avonds) in je rugzak te stoppen.  

 Vervoer naar startplek. IVN stimuleert duurzaam reizen, dus de startplek is altijd met 

OV bereikbaar. Bij iedere IVN Trektocht geven wij hiervoor specifieke informatie. 

Daarnaast geven wij parkeertips voor wandelaars die met de auto willen komen. Een 

IVN Trektocht komt altijd weer uit bij de startplek, of loopt van NS-station naar NS-

station.  

 

Overnachtingen bij Gastheren van het Landschap 

 Je boekt IVN Trektochten bij reisorganisatie Avontuur Dichtbij, waarmee IVN een 

samenwerking is aangegaan. Zij regelen de overnachtingen voor je.  

 Voor iedere boeking via Avontuur Dichtbij ontvangt IVN Natuureducatie €25,-, 

waarmee je het werk van IVN ondersteunt! 

 De overnachtingen zijn op basis van beschikbaarheid bij de betreffende Gastheren. 

Indien mogelijk hebben wij gezorgd voor twee keuzemogelijkheden qua Gastheren 

met overnachtingsplek.  

 De deelnemende Gastheren met een overnachtingsplek betalen IVN een jaarlijkse 

bijdrage. De opbrengst hiervan wordt besteed aan het up-to-date houden van de 

route en aan het betreffende natuurgebied.  

 

 



 

Poosplekken bij Gastheren van het Landschap 

 Tijdens de IVN Trektochten kun je niet alleen overnachten, maar ook verpozen bij 

onze Gastheren van het Landschap. Deze poosplekken worden duidelijk in de app 

aangegeven. Ook deze Gastheren spelen op geheel eigen wijze in op het storytelling-

verhaal in de app, dus laat je – nadat je je kenbaar hebt gemaakt als wandelaar van 

de IVN Trektocht - verrassen onder het genot van een kopje koffie of een heerlijke 

lunch!  

 Ook de deelnemende Gastheren met een poosplek betalen IVN een jaarlijkse 

bijdrage. De opbrengst hiervan wordt besteed aan het up-to-date houden van de 

route en aan het betreffende natuurgebied. 

 

Gebruik van de app IVN Routes (vooraf) 

 De routes van de IVN Trektochten zijn te lopen met de gratis app IVN 

Routes. Ook de natuurinfo (korte tekstjes) en het storytelling-verhaal 

(korte audiofragmenten) zijn via de app te bekijken/beluisteren. 

Download daarom de gratis app IVN Routes vooraf (via de app-store) 

op je smartphone.  

 Zoals bij alle nieuwe apps en apparaten is het wandelen met de app IVN Routes in 

het begin even wennen. Om niet tijdens de IVN Trektocht verrast te worden, raden 

wij sterk aan om de app alvast met een kortere wandeling uit te proberen. Zo kun je 

wennen aan de navigatie (het in- en uitzoomen komt bijvoorbeeld best precies) en 

de pop-ups tijdens de route. Er staan meer dan 350 routes in de app, dus er is vast 

een leuke route in de buurt te vinden.  

 Download voor aanvang thuis met wifi de route. Alle benodigde teksten, foto’s en 

audiofragmenten worden dan op je mobiel geplaatst. Je hebt dan tijdens de tocht 

geen verbinding met internet nodig. Het downloaden van de route gaat als volgt:  

 

1. Open de app IVN Routes op je mobiel. Je ziet onderstaand startscherm. Klik op 

het venster ‘in de buurt’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Je ziet vervolgens onderstaand scherm. Voer bij ‘zoek plaats’ het gebied in waar je 

de IVN Trektocht gaat lopen, bijv. Maashorst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Je ziet dan onderstaand scherm, waar je op je zoekterm (in dit geval Maashorst) 

in het groene vlak klikt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Je komt nu weer in het beginscherm, waarin nu je zoekterm is ingevuld. Klik hier 

op het vergrootglas onderaan (zoekfunctie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Alle routes in het gebied verschijnen nu. Scroll naar de 1e dag van de IVN 

Trektocht (let op: soms zijn er twee varianten, bijv. een driedaagse – en een 

vijfdaagse IVN Trektocht). Klik dag 1 van de IVN Trektocht aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Klik op ‘download deze route’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Doe hetzelfde voor de andere dagen van de IVN Trektocht. Alle dagetappes 

worden opgeslagen bij ‘downloads’ (te vinden in het menu rechtsboven 3 

liggende streepjes). Door de route (via dit menu) te lopen met de gedownloade 

bestanden, kun je de IVN Trektocht (incl. navigatie, tekst en audio) geheel offline 

lopen.  

 

 

  

  



 

Gebruik van de app IVN Routes (tijdens de Trektocht) 

 De app wordt tijdens de tocht vrij intensief gebruikt voor de GPS. Daardoor verbruikt 

je mobiel veel energie. We raden aan de mobiel iedere dag bij aanvang volledig op te 

laden! 

 Ook raden we aan alle andere programma’s te stoppen en uit te zetten. Doe dit door 

bij aanvang je mobiel een keer volledig te stoppen en weer opnieuw op te starten. 

Daardoor worden alle programma’s gestopt.    

 Zet tijdens de wandeling wifi, dataverbinding, bluetooth en NFC uit. Deze verbruiken 

onnodig energie. GPS moet wel aanstaan. Controleer of dit ook het geval is. Bij de 

meeste moderne mobiele telefoons staat GPS altijd aan. Met GPS wordt je positie 

bepaald.  

 Bij voorkeur download je de app IVN Routes en de dagetappes ook op de 

smartphone(s) van je medewandelaar(s), zodat je iedere dag samen voldoende 

batterijvoorraad hebt! 

 

Eten en drinken 

 Alle overnachtings-Gastheren bieden de mogelijkheid voor een ontbijt. Ook kan vaak 

op verzoek (tegen betaling) een lunchpakketje worden verzorgd.  

 Bij de meeste overnachtings-Gastheren kun je ook een avondmaaltijd nuttigen. 

Wanneer dit niet zo is, dan geven zij graag tips voor restaurants of 

bezorgmogelijkheid in de nabije omgeving. Vaak is hiervoor een leenfiets 

beschikbaar. 

 De meeste Gastheren met poosplekken hebben horeca. Soms liggen deze 

poosplekken ver uit elkaar. Bekijk de route daarom vooraf goed en plan je 

belangrijkste rustmomenten.  

 Neem ook zelf altijd voldoende eten en drinken mee voor onderweg.  

 

Neem je afval mee 

 Heb je afval, bijvoorbeeld van je eten of drinken? Stop het in je rugzak en doe het 

later in een afvalbak. Op die manier kunnen ook wandelaars na jou genieten van de 

mooie natuur.  

 Zie je veel zwerfafval langs de route liggen? Meld het dan bij je overnachtings-

Gastheer, of neem zo nu en dan iets mee. Op die manier dragen we samen 

duurzaam bij aan een schone IVN Trektocht.  

 

Foto’s delen 

 Wij vinden het leuk om je foto’s de IVN Trektocht te zien. Dit kan via onze 

Instagrampagina @ivn_trektochten of op facebook met de tag #ivn_trektochten. Wij 

zullen met enige regelmaat de mooiste foto’s delen met onze volgers.  

 

Vragen? 

 Heb je na het bestuderen van alle info op de website nog vragen, stuur dan een 

bericht naar trektochten@ivn.nl.   

mailto:trektochten@ivn.nl


 

 

 

 

 


