HET NIVON-PAD
DOOR DRENTE
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isschien bent u op de wandeling langs
de Drentse A wel eens een paaltje met
een N tegengekomen. Dan liep u op het
NFVON-pad, een lange afstands-wandelweg,
die door de mooiste stukjes van Drente voert.
Eerst iets over de naam: het pad verbindt
twee natuurvriendenhuizen van het NIVON,
te weten 'De Hondsrug' in Noordlaren en
'Het Hunehüis' te Havelte. Vrijwilligers van
het NIVON hebben gezorgd voor de markering van het 110 kilometer lange voetspoor en
blijven steeds doorgaan met het zo noodzakelijke onderhoud. De leden van het NIVON
worden meestal 'de natuurvrienden' genoemd.
Uit de doelstellingen van de vereniging, die u
op de achterflap van dit tijdschrift kunt
vinden, volgt dat zij zich inzet voor het
behoud van natuur en landschap. Nu is een
wandeling door Drente heel geschikt om je
bewust te worden van de vele rijkdommen
aan natuurlijk milieu, die we nog bezitten.
Bovendien is zo'n wandeling natuurlijk
gewoon ook een heerlijke en een gezonde ontspanning.
Het idee van zo'n lange afstands-wandelroute komt uit Duitsland, waar men sinds jaar
en dag reeds de 'Weitwanderwege' kent. Een
aantal wandelliefhebbers dat al vaak tochten
door Drente had gemaakt en natuurvrienden
uit de afdelingen verleenden spontaan hun
medewerking. Met financiële steun van de
provincie en in overleg met Staatsbosbeheer
werd de route verkend, in kaart gebracht en
tenslotte uitgezet. De markering bestaat uit
kwart-ronde paaltjes met bovenaan een wit
vlak en hierop een rode N, maar men kan het
pad ook goed lopen aan de hand van de
beschrijving in het routeboekje.
De route begint in het noorden op 'De
Hondsrug', die ligt nog net in de provincie
Groningen. Dan volgt het pad eerst het
stroomdallandschap van de Drentse A; via het
Balloërveld gaat het naar Rolde en verder via
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de boswachterij Gieten, Borger, Schoonloo en
het Orvelterzand naar het museumdorp
Orvelte. Dan weer door de bossen via het
'melkwegpad' naar Hooghalen; via het Zuidhijkerzand, de Dwingelose bossen en heidevelden met schaapskooi en de Anser Dennen
bereikt men tenslotte de Havelterberg, waar
'Het Hünehuis' het eindpunt van het pad is.
Onderweg komt men een grote verscheidenheid aan landschapsvormen tegen, waarop
zowel de oude als de moderne tijd hun sporen
hebben nagelaten.
Meestal legt men de route in 7 of 8
dagen af. Dat kan dus in een week, maar dan
moeten de overnachtingen tevoren geregeld
zijn. Ook het-inslaan van eten levert nog wel
eens moeilijkheden op, want het pad gaat niet
door veel dorpen. Het is daarom gemakke- .
lijker om de tocht over een aantal weekends
te verspreiden.
Als uw belangstelling is gewekt: het
routeboekje van het NTVON-pad kunt u
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bestellen door f 4,50 over te maken op giro
3437676 tnv. penningmeester NIVON-pad
door Drente, Leemkoelen 94, 7824 VN
Emmen. Voor een gulden minder kunt ü het
verkrijgen bij de VVV's van Assen en
Groningen. Naast de beschrijving van het pad
vindt u in dit boekje ook een lijst van overnachtingsadrèssen en campings. Tot ziens op
het NIVON-pad.
Joost Berman is voorzitter werkgroep NIVONpad door Drente.

