Stadsgids

ASSEN

Gratis!

Ontdek de charme

Assen is in alles de hoofdstad van onze Oerprovincie Drenthe. Een stad met
een indrukwekkende historie en een levendige binnenstad. Van de bijzondere
bezienswaardigheden en monumenten aan de singels tot de vele winkels,
sfeervolle horecapleinen en bruisende evenementen. Van het stoere geweld
van het TT-Circuit Assen tot de rust en ruimte in de stadsparken en het
Asserbos. Assen is een stad die ontdekt mag worden.
Deze stadsgids neemt je mee langs alle
must-sees en vertelt je de beste uit-tips
en praktische informatie. Wil je meer
weten over deze prachtstad? Loop dan
binnen bij VVV Assen.
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De inhoud van deze stadsgids is met veel
zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan er
onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn
geslopen. Vaart in Assen en Dit is Assen kunnen
daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Voor eventuele opmerkingen, aanvullingen of
verbeteringen kun je terecht bij:
rosa@vaartinassen.nl
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Station Assen

Must-sees
van de binnenstad

Wie kent de tekst niet: ‘Ik bid nie veur bruune bonen’. Bartje Bartels is hét
Drentse icoon en zijn standbeeld in Assen is door heel Nederland bekend. Maar
onze binnenstad zit barstensvol leuke en inspirerende plekken. Bezoek onze
OOSTERPARK
oude straatjes en gebouwen, mooie kerken, prachtige natuur en ontdek zo deze
prachtstad.
WATERHOEN
Van het
opvallende stationsgebouw
met Mannes tot de unieke
groenvoorzieningen van Landgoed
Overcingel, de Gouverneurstuin en het
Asserbos. 			

d1

an

7

MaarP ook zijn het Drents Museum, DNK
en Warenhuis Vanderveen absolute
hoogtepunten die je niet wilt missen. Om
je een handje te helpen zijn een aantal
must-sees op een rijtje gezet.
5

1

Bartje Bartels

Kenmerkend voor de Drentse
koppigheid is Bartje Bartels,
de hoofdpersoon uit het
boek van Anne de Vries. Het
originele kalkstenen beeld
staat in het Drents Archief
en zijn tweelingbroer van
brons, staat achter het
Ontvangershuis.

nie
Ik bid
une
veur bru
bonen
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2

Station met
Mannes

Het nieuwe
stationsgebouw met
zijn opvallende houten
kap is verkozen tot
beste gebouw van
Nederland 2021 en zeker
een blik waard. Op het
stationsplein staat de 6
meter hoge houten hond
Mannes. Zeg Mannes
gedag en ontdek het
interactieve aspect.

Must-sees van de binnenstad

3

Brink en
Kloosterstraat

De Brink behoort tot één van
de mooiste plekken, als esdorp
is Assen hier ontstaan. Aan
de Brink zit de Kloosterstraat
waar al bebouwing was tijdens
de kloosternederzetting. Je
vindt hier een bijzondere muur
van kloostermoppen met een
oude waterpomp.

4
Gouverneurstuin
Dit park was ooit een groenteen fruittuin van de gouverneur
van Drenthe, Petrus Hofstede
(1814 -1831). Middenin staat
een schattig theekoepeltje dat
in de zomer geopend is. Een
unieke plek voor een korte
pauze tussen de sightseeing
door.

5

Landgoed
Overcingel

Nog zo’n oase van
rust in de stad. Aan de
Oostersingel vind je een
statig herenhuis uit 1777
omringd door 5 ha aan
park, tuin én bos. Voor
slechts 1 euro koop je bij
het Drentse Landschap
(Kloosterstraat 5) een
wandelkaart.

6
Drents Museum

Het Drents Museum toont een
blik op de wereld en biedt de
wereld een blik op Drenthe.
De tentoonstellingen, het
gebouw en de nieuwe vaste
collectiepresentatie, die in
2023 opent, zijn een bezoek
meer dan waard.
Wij bieden
de
wereld een
blik op
Drenthe

7
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Warenhuis
Vanderveen

Antje startte in 1897 een
manufacturenwinkel met de
droom om uit te bouwen tot
een warenhuis. Nu behoort
Warenhuis Vanderveen tot
de top 3 van de grootste
warenhuizen van Nederland.
Van kunst tot mode en van
horeca tot wonen, je vindt er
alles.

8
Koopmansplein

Het nieuwe beleefplein is
dé hotspot van de stad en
een ontmoetingsplek voor
jong en oud. Zo is er voor de
kinderen een speeleiland en
speelfontein en kunnen de
volwassenen genieten op één
van de relaxbankjes.
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Jozefkerk

Door de behoefte aan een
grotere kerk wordt in 1840
besloten dat het tijd is voor
iets nieuws en in 1848 opent
de kerk haar deuren. De
Jozefkerk is tot op de dag
van vandaag nog steeds te
bewonderen.

TIP
8

Must-sees van de binnenstad

Kop van de Vaart
Een blik vanaf de Kop
van de Vaart is werkelijk
prachtig met het zicht op
de Drentse Hoofdvaart en
de karakteristieke oude
gebouwen. Je kunt er zomers
plaatsnemen op een terras of
met je boot aanmeren bij de
haven.

11

DNK

De Nieuwe Kolk is hét
cultuurcentrum met theater,
bioscoop en bibliotheek,
gelegen aan de Kop van de
Drentse Hoofdvaart. Ook is
het moderne gebouw een
echte eyecatcher en zeker een
kijkje waard.

12

Asserbos

Aan de rand van de stad ligt
het Asserbos, één van de
oudste bossen in Nederland.
Er zijn vele wandelpaden die
langs kronkelende beekjes en
eeuwenoude eiken gaan. Vanaf
het Duurzaamheidscentrum
starten (gratis) wandelroutes.

De historische fietsroute is 35 km lang en je vindt diverse informatiepanelen
met unieke informatie. Vraag bij VVV Assen naar meer informatie.

9

Ontdek de VVV
stadsarrangementen
De charme
van Assen

Tijdens dit arrangement bezoek je het
Drents Museum waarna
je van een heerlijke
lunch kan genieten.
Na de lunch verken je
de meest bijzondere
en mooie plekken van
Assen tijdens een stadswandeling van 5 kilometer. De populairste
bezienswaardigheden
van Assen in één!

Oerbos van
Assen

Het Asserbos is één van
de oudste bossen van
Nederland. Het is een
prachtig stukje natuur
op slechts enkele
minuten van de binnenstad. Tijdens deze
Oerbos route begeleidt
een gids je langs de
verschillende mooie
plekken in het eeuwenoude bos en wijst hij je
op de bijzonderheden
die je tegenkomt.

Sams
Route

Naar aanleiding van
25 tekeningen die
Asser kunstenaar Sam
Drukker van ‘zijn’ Assen
maakte, met een tandenstoker en inkt, is er
een speciale route door
Assen gemaakt. Onder
leiding van een gids
ontdek je deze bijzondere en kunstzinnige
stadswandeling.

  
€ 19,95

Meerprijs van
€ 60 voor een gids.

10

€ 9,50

Minimaal 10 personen.

Arrangementen

€ 12,50

Minimaal 10 personen.

Ontdek
Drenthe

Na een bezoek aan het
Drents Museum, geniet
je van een heerlijke
lunch. Vervolgens
fiets je 40 kilometer
langs de meest
karakteristieke plekken
van het Drentsche Aa
gebied. De route brengt
je langs de mooiste
plekjes in de Drentse
natuur.

Historisch
Assen

Je begint met een
lekker kopje koffie.
Vervolgens stap je
op de fiets en volg je
met een gids de route
Historisch Assen.
Deze route brengt
je langs historisch
interessante locaties
in Assen.

Fiets en
proef!

Ontdek de smaak van
Drents bier! Beleef
een rondleiding door
brouwerij Maallust
en zie, hoor en proef
waar de authentieke
smaak van deze
bieren is ontstaan.
Dit arrangement is
doordeweeks vanaf 15
personen te boeken.
In het weekend kan dit
ongeacht het aantal
personen.

Stoer
Drenthe

Huur jouw E-chopper
bij Grand Café ’t Wapen.
Op pad met een
E-chopper is een
belevenis op zich. Je
waant je voor even een
echte biker, helemaal
met goed weer en
fijn gezelschap! Je
komt langs mooie
rustieke dorpjes,
prachtig glooiende
open landschappen en
hunebedden.

De fluisteraar
Weer terug:
rondvaartboot ‘De
Fluisteraar’! Elke
woensdag tijdens het
vaarseizoen (1 april tot 1
oktober) kun je om 14.00
uur opstappen voor een
vaartocht door Assen.
Tickets zijn verkrijgbaar
bij VVV Assen. Voor
groepen maken we
arrangementen op
maat. Er zijn combinatie
mogelijkheden met een
stadswandeling of een
heerlijke lunch.

  
€ 25,00

€ 9,50

Minimaal 10 personen.

€ 9,50

€ 49,50

Vanaf 16 jaar.

Alle prijzen zijn per persoon. Meer info bij VVV Assen.

€ 25,00

Minimaal 10 personen.
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TIP

Verrassend winkelen

Zin in een dagje winkelen? Dan zit je goed in Assen met een compact winkelgebied.
Van grote bekende winkelketens in de Stadskamer tot bijzondere winkels in het
zuidelijke stuk. Shop-tip: let vooral op die verborgen parels in de kleine straatjes.

De Stadskamer
Het bruisende Koopmansplein, samen
met de sfeervolle Kruisstraat, de moderne
Mercuriuspassage en het Ceresplein, zien
we als de Stadskamer. Dit zijn de grootste
winkelstraten en hier zitten vooral bekende
winkelketens zoals de H&M, C&A en
Jack&Jones. Een waar paradijs voor elke
shopliefhebber.
12

Verrassend winkelen

Lokaal en speciaal
Wat ook de moeite waard is, is het ontdekken van de straten eromheen. Hier zitten de
unieke winkels, boetiekjes, speciaalzaken en
delicatessenwinkels. De Gedempte Singel,
Marktstraat en Oudestraat zijn zeker aanraders. Maar wandel vooral ook de andere
straatjes in, hier vind je de verborgen parels
waar je echt iets unieks kan scoren.

De weekmarkt
Kom genieten van lokale producten op de
weekmarkt. Elke woensdag en zaterdag van
9:00 uur tot 17:00 uur is er een veelzijdige
weekmarkt bij de Noordersingel, Brinkstraat en de Nieuwehuizen. Kijk voor meer
informatie op www.marktvanassen.nl.
Handige informatie
Openingstijden en koopzondagen
maandag:
13:00 - 18:00 uur
dinsdag t/m donderdag: 09:30 - 18:00 uur
vrijdag:		
09.30 - 21.00 uur
zaterdag:		
09.30 - 17.00 uur
Iedere laatste zondag van de maand
is het koopzondag.
Dit zijn de advies openingstijden en kunnen
afwijken per winkel.

13

2 Ammarens Woondesign

1 Welkom in De Triade!

Het deels overdekte Winkelcentrum De
Triade in Assen is een ontmoetingsplek
voor jong en oud. Je kan hier terecht voor
jouw dagelijkse boodschappen, bij de Albert
Heijn of Dirk. Een nieuwe outfit haal je
bij Shoeby Assen Triade en Yafa Mode en
bij vanHaren Schoenen scoor je de juiste
schoenen. Voor boeken, kantoor- en
cadeauartikelen ga je naar Primera, bij
Xenos ontdek je de leukste items voor huis
en tuin en De Zuivelhoeve verkoopt kaas en
noten én de heerlijkste delicatessen en cadeaupakketten. Ook voor parfumerie-, reisen bankzaken kan je in De Triade terecht.
14

Verrassend winkelen

Twee local heroes zijn de Bloemerij Assen
aan het Apollopad en CafféPranzo waar je
geniet van de lekkerste Italiaanse koffie
met gebak of een smakelijke lunch.
Het winkelcentrum heeft een grote
parkeergarage die 24 uur per dag is
geopend. Vanuit de parkeergarage is het
winkelcentrum eenvoudig bereikbaar via
het rolpad of de lift.
www.winkelcentrumdetriade.nl
 winkelcentrumdetriade
 winkelcentrumdetriade

Welkom bij Ammarens Woondesign, de
Huiskamer van Assen. Een interieurwinkel
waarin gastvrijheid hoog in het vaandel
staat. Bij ons kun je op je gemak snuffelen
naar bijzondere woonaccessoires en neuzen
naar heerlijke geuren van Lampe Berger. In
onze winkel is er volop inspiratie als je op
zoek bent naar een andere inrichting voor
je huis. Wij informeren je met passie over
de mogelijkheden van onze banken, tafels
en stoelen; al onze producten zijn namelijk
maatwerk. Laat je ook verrassen door de
prachtige verlichting die we hebben hangen.
Ceresplein 70 | Assen
www.ammarens.nl

3 Grenzeloos Design

Grenzeloos, dat is AMEYA. Design, comfort,
oog voor details, kwaliteit en sustainability
komen samen. AMEYA onderscheidt zich
door de unieke combinatie van hoogwaardige merken als HIGH Everyday Couture,
NATAN, DNA Amsterdam, AGL Shoes e.a.
De exclusieve collectie dameskleding,
schoenen en accessoires wordt vanuit
passie samengesteld voor grenzeloze
vrouwen. Alle items zijn met liefde gemaakt
van de mooiste kwaliteiten en hebben een
eigen verhaal. Wees welkom en ervaar
AMEYA!
Kruisstraat 2 | Assen
www.ameya-assen.nl

15

Werelds winkelen bij
4 Warenhuis Vanderveen Assen

Warenhuis Vanderveen Assen is sinds 1897 gegroeid naar
zestig afdelingen die samen het shop-in-shop warenhuis
vormen. Dit jaar viert het warenhuis groots het 125-jarig
jubileum met unieke exposities, lezingen en andere culturele
evenementen. Het is een feestje om het warenhuis te
bezoeken. Je treft er naast álle keus van de wereld, vriendelijke
en deskundige medewerkers die uitstekend kunnen adviseren.
Ervaar het gemak van mode, wonen, vrije tijd, diensten en
horeca onder één dak en bezoek een uniek warenhuis, met
17.500 m2 hét grand magasin van het Noorden.
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, goede
aanbiedingen en leuke evenementen? Schrijf je in
voor de nieuwsbrief op de website en mis niets.
Koopmansplein 16 | Assen
www.vanderveen.nl
16

Verrassend winkelen

5 Boutique Marie-Bo

Boutique Marie-Bo is een unieke, kleinschalige en authentieke dameskledingzaak in
hartje centrum Assen. Door de samenstelling
van de merken en bijpassende accessoires,
hebben ze voor elke vrouw de juiste outfit. Of
het nou gaat om vrijetijdskleding of kleding
voor speciale gelegenheden, bij Marie-Bo
hebben ze vlotte, betaalbare en bijzondere
kleding in de maten 36 t/m 46. Ons team Liesbeth, Ellen, Hetty en Janke - staat klaar
om je een goede en klantgerichte service te
bieden.
Marktstraat 27 | Assen
www.boutiquemariebo.nl

6 Hokus Pokus

De allerleukste kinderkleding in Assen vind
je bij Hokus Pokus, Oudestraat 28. Hippe
en trendy merken zoals Vingino, Cars,
Retour, Petrol Industries, Levis, Nik & Nik,
NoNo en nog veel meer. Ben je op zoek
naar een leuke nieuwe outfit? Zoek ons op
in de binnenstad en wij zullen je gastvrij
ontvangen. Want jouw glimlach is onze
passie!
Oudestraat 28 | Assen
www.hokus-pokus.nl
17
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Assen zit vol bijzondere winkels, maar je moet ze wel weten te vinden. Om je
een handje te helpen hebben we deze shopkaart gemaakt met alle winkels uit
R O L D Ede stadsgids. Zo plan je de perfecte shoproute door Assen.
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Culinair genieten

De horeca van onze stad gunt ieder wat wils, is altijd gastvrij en heeft genoeg kindvriendelijke plekken. Of je nu zin hebt in een gezellig ontbijtje, een Drentse snack
of een onontdekt culinair hoogstandje, in Assen kun je het vinden. Struin ook eens
rond op de bekende horecapleinen de Brink en de Markt. Beide pleinen vormen het
bruisend middelpunt van de stad, waar de terrassen zomers gezellig vol raken.
De Markt
De Markt is de culinaire proeftuin van Assen
en één van de meest bruisende pleinen die
de binnenstad kent. Op deze plek kun je
eten, drinken en feesten. Kom je alleen om
lekker te eten? Je kunt hier
20

Culinair genieten

genieten van de meest uiteenlopende
keukens: Italiaans, Frans, Spaans en meer.
In de zomer zijn de terrassen gezellig vol.
Kies een plekje in de zon en geniet van het
prachtige uitzicht op de Kop van de Vaart.

De Brin
k is één
van de m
ooiste
horecaplei
nen

De Brink
Het plein van de Brink bij de rechtbank en
het Drents Museum is één van de mooiste
horecapleinen van Assen. De Brink is het
voormalige voorhof van het klooster
Maria in Campis waar Assen ontstond als
esdorp rond de Brink. Op de Brink kun je
lekker van het zonnetje genieten op de
grasvelden en verkoeling zoeken in de
speelfontein. Zeker voor de kleintjes is
dat erg leuk. In de zomer staat dit plein
vol terrassen met uitzicht op de mooie
grasvelden.

2 Autentieq en Proeflokaal

1 Eet- & wielercafé Cours!

“Meer dan een wielercafé!”, dat hoor ik mezelf vaak zeggen. De fiets is de rode draad,
tegelijk houden we ook van ons vak en het
ambacht dat daarbij komt kijken. Stiekem
wordt er bij ons overheerlijk gekookt. Kom
genieten in onze verrassende binnentuin.
Ook uitermate geschikt voor een feestje,
zoals een bruiloft of bedrijfsfeest. Kortom:
véél meer dan een wielercafé!
Nieuwehuizen 15 | Assen
www.cafecours.nl
22

Culinair genieten

Sfeer, smaak en duurzaam genieten bij
Autentieq en Proeflokaal. Beide én uniek én
Autentieq, maar toch verschillend. Waar
Autentieq staat voor eten en drinken, van
lunch tot en met diner, is het Proeflokaal meer
voor borrelen en borrelhapjes. Na een hele
dag Autentieq kan je dus zo doorschuiven
naar het Proeflokaal. We werken met eerlijke,
duurzame, biologische en authentieke producten en deze worden met liefde voor je
bereid. Graag tot ziens!
Markt 18 | Assen
www.autentieqbar.nl

3 LIFF

Bij LIFF kun je 7 dagen in de week terecht
voor een lekker kopje koffie, heerlijke
lunch, smakelijk diner, gezellige borrel
en de perfecte cocktail. LIFF is gelegen
aan de prachtige Brink in het centrum
van Assen, schuin tegenover het Drents
Museum.
Kom genieten van de Drentse
gastvriendelijkheid, of je nou een krantje
komt lezen aan de leestafel of met je
gezin komt voor een pannenkoek, bij LIFF
is iedereen welkom! Voor de kids hebben
we een speciaal kindermenu, ingerichte
speelhoek en altijd buitenspeelgoed waar
ze zich mee kunnen vermaken!
Brink 14 | Assen
www.liffinassen.nl
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5 Bramigo

4 Pand17

Geniet van het ultieme beach-gevoel bij
de Pand17 Zomer-BBQ! Voetjes in het zand,
een koud biertje of cocktail in de hand.
De kids lekker aan het spelen. Tijdens de
zomermaanden kun je heerlijk relaxen en
barbecueën op ons beach terras. Bak je
vlees (en vis) zelf of kies voor een eigen
kok, die al het eten perfect voor je bereidt!
Pand17, klein Ibiza van Drenthe!
Stelmakerstraat 17 | Assen
www.pand17.nl
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Culinair genieten

Zin in een Mexicaanse avond? Ga dan naar
Bramigo. Je vindt ons in het centrum op
het hoekje van de Groningerstraat. Een
menukaart met een ruime selectie aan
Mexicaanse specialiteiten. Van taco’s tot aan
luxe burgers, maar ook grill-gerechten zoals
steaks en spareribs. Geniet ervan met een
ijskoud Mexicaans biertje, fris of een cocktail
van de uitgebreide cocktailkaart. Kortom een
restaurant dat iedereen wat te bieden heeft!
Groningerstraat 2 | Assen
www.bramigo.nl

Smakelij
eten!

k

6 Lekker eten in De Bonte Wever

In De Bonte Wever is altijd een plek waar je terecht kunt om te eten waar je zin in hebt.
Natuurlijk kun je bij ons terecht voor ontbijt, lunch en diner, maar ook voor een high
tea, tussendoortje, snack of goede borrelbite ben je van harte welkom in één van onze
restaurants.
Buffetrestaurant Flinck
Flinck is een plek waar je je welkom voelt en
terecht kunt voor een stevig ontbijt, verrassende lunch of uitgebreid diner.
À la carte restaurant Dapper
Op de kaart vind je dappere menu’s met
uitdagende, eigentijdse vlees-, vis-, en
vegetarische gerechten, passend bij het
seizoen en met zorg bereid.

Koffie- en snackcorner De Bonte Brink
Voor een heerlijk kopje koffie met gebak of
voor een supergezond vers belegd broodje
ben je direct bij binnenkomst in De Bonte
Wever op de juiste plek.
www.debontewever.nl
Stadsbroek 17 | Assen
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8 Plein 10

7

The Black Tie

‘Alleen het beste mag uit de keuken komen’.
Een filosofie die al sinds dag één gehanteerd
wordt bij The Black Tie door chef Benjamin
Vandenberg en gastvrouw Liz Janssen. Een
hoogwaardige bistro waar uitsluitend met
dagverse en veelal streekgebonden producten gewerkt wordt. Ook voor een goed glas
wijn, een overheerlijke cocktail of de lekkerste speciaalbiertjes kan je van dinsdag tot en
met zaterdag terecht bij The Black Tie.
Weiersloop 1 | Assen
www.theblacktie.nl
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Culinair genieten

Plein 10 is het bekendste lunchcafé van
Assen! We zijn al 20 jaar een begrip in
Assen. Lunchen zoals lunch bedoeld is!
Gezellig, genieten & gastvrij! Op onze mooie
locatie in hartje centrum verwennen wij
je graag met een heerlijk kopje koffie en
gebak, een drankje of heerlijke lunchgerechten. Tevens hebben wij een groot terras
aan het vernieuwde Koopmansplein, met
uitzicht op de mooie waterfonteinen.
‘t Forum 10 | Assen
www.plein10.nl

Zusjes de Boer, Restro TOF! en Grand Café ’t Wapen

Aan de kop van de Vaart en de naastgelegen Markt kun je genieten van heerlijk eten en
borrelen binnen en bij goed weer op de prachtige en supergezellige terrassen buiten. Hier
vind je Zusjes de Boer, Restro TOF! en Grand Café ’t Wapen.
9 Grand Café ’t Wapen
Sinds 1782 werd ‘t Wapen voor
het eerst in gebruik genomen
als horecagelegenheid. Hier
kom je voor een lekkere kop
koffie, heerlijke en bijzondere
wijnen, speciaalbiertjes én om
te lunchen en dineren voor een
betaalbare prijs. Wees welkom
en laat je verrassen in ’t Wapen!

10 Restro TOF!
Of het nu gaat om lunchen,
dineren of een drankje, bij
Restro TOF! zit je goed. Dit
is dé spot in Assen voor
gezelligheid. Kom dus samen
met je beste vrienden, lieve
familie of die uitbundige
collega’s.

11 Zusjes de Boer

Vaart Z.Z. 1 | Assen
www.twapen.nl

Markt 17 | Assen
www.restrotof.nl

Markt 13 | Assen
www.zusjesdeboer.nl

Zusjes de Boer is een bruin
grandcafé met een mooi
groot, verwarmd terras,
vele speciaalbieren en een
gevarieerd publiek. Een
plek waar je je meteen
thuis voelt. Altijd gezellig
en gastvrij.
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De culinaire kaart laat de horecagelegenheden uit deze stadsgids zien. Deze
11 zijn echt de moeite waard. Bekijk op de kaart waar jouw favoriet zit en
smullen maar!
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7

Kunst en cultuur
voor iedereen

Dompel je
onder in d
e kunst
en cultuur!

Assen heeft als hoofdstad van de Oerprovincie Drenthe een rijke geschiedenis
aan kunst en cultuur. Je vindt in Assen vele monumenten, bezienswaardigheden en kunst. Daarnaast is er een verrassend aanbod aan culturele
activiteiten.
Beleef een onvergetelijke dag in het
toonaangevende Drents Museum. Of
bezoek De Nieuwe Kolk (DNK) voor
een theatervoorstelling, bioscoopfilm
of om even te struinen tussen de
boeken in de bibliotheek. De culturele
30

Kunst en cultuur voor iedereen

ontmoetingsplek Podium Zuidhaege is
de plek waar Assen echt tot leven komt
dankzij de concerten, evenementen en
exposities. Maar vergeet ook vooral
niet alle kunstgalerieën van Assen of de
kunstwerken op straat.

TIP

(Verborgen) Kunst op straat
Van pleinen tot het station, de stad Assen
staat vol met bijzondere kunstwerken. Wie
goed kijkt, ziet overal kunst: op straat, aan
gevels of verstopt in gebouwen. In de app
‘Beeldende kunst in Assen’ van de gemeente
Assen vind je alle kunstwerken terug op één
duidelijke overzichtskaart, compleet met
foto’s en nuttige achtergrondinformatie.

Stadskaart met de beste kunstgalerieën
van Assen
Of je nu houdt van klassieke kunststijlen of
moderne stukken, de speciale stadskaart
laat absoluut het aanbod voor elke kunstliefhebber zien. Van Gallery 22 met kunst, koffie
en wat lekkers tot CAMPIS, hét podium voor
hedendaagse kunst. De stadskaart is gratis
verkrijgbaar bij VVV Assen.

TIP
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1

Ontdek het
Drents Museum!

Het Drents Museum staat in Nederland en daarbuiten bekend om zijn internationale
en nationale tentoonstellingen op het gebied van archeologie, kunst en geschiedenis.
Met een combinatie van een gezonde dosis lef, verrassende verhaallijnen, spannende
vormgeving en een sterke marketing weet het museum vele bezoekers naar Assen en
Drenthe te trekken.
Dit jaar 2022 presenteert het museum een
serie van tentoonstellingen met absolute
topstukken zoals de archeologische
schatten uit Armenië, de Hemelschijf van
Nebra, De Vaandeldrager van Rembrandt
en topwerken van de beroemde Duitse
kunstenaar Neo Rauch.

32

Kunst en cultuur voor iedereen

Ontdek ook de Drentse veenlijken uit onze
collectie met natuurlijk het Meisje van Yde.
Of ga met de familie naar Het Grootste
Poppenhuis van Nederland met de voorname
familie Van Lier uit de 18de eeuw. Codename:
Energy is een verrassende uitdaging waar je
op een speelse en avontuurlijke manier leert
nadenken over energie en er ook mee aan de
slag gaat.

Agenda 2022

In de ban van de Ararat

De Nebraschijf

t/m 2 oktober

6 augustus t/m 18 september

Schatten uit het oude Armenië

De ontdekking van de hemel

Johanna van Eijbergen (1865-1950) Neo Rauch – Wegzehr
Markante metaalkunstenaar

Werken op papier

Rembrandts Vaandeldrager on
Tour

Pompeï en Herculaneum

t/m 2 oktober

2 t/m 31 augustus

9 oktober 2022 t/m 26 maart 2023

Unieke topstukken uit Italiaanse musea
20 november 2022 t/m 26 maart 2023

Kijk voor informatie over de tentoonstellingen, het actuele
activiteitenprogramma en het kopen van tickets op:

www.drentsmuseum.nl

Het culture
le
middelpun
t van
Assen

2

De Nieuwe Kolk

ACTIVITEITEN

EVENEMENTEN

Bibliotheek, theater, bioscoop
& congreslocatie

De Nieuwe Kolk (DNK) is hét podium
voor ontwikkeling en ontspanning dat
informatie, ervaringen en ontmoetingen biedt. Met twee fantastische
theaterzalen, waar je kunt genieten
van musical, dans, toneel, klassieke
muziek en de grootste cabaretiers,
vijf comfortabele bioscoopzalen met
weergaloos 7.1 geluid en een ultramoderne laserprojector in de grootste
34

FILMS

VOORSTELLINGEN

Kunst en cultuur voor iedereen

zaal, een pas vernieuwde bibliotheek
waar je een eigentijds en vernieuwend
aanbod van boeken, tijdschriften,
kranten en muziek vindt én goede
studie- en werkplekken. Tevens een
perfect decor voor mooie (zakelijke)
evenementen en activiteiten. Kom
langs en ontdek de wereld met De
Nieuwe Kolk!
Info & tickets: dnk.nl

ONTDEK DE WERELD MET DE NIEUWE KOLK

4 Buitentheater Tivoli

3

CAMPIS – podium voor
hedendaagse kunst

Midden in het centrum van Assen ligt CAMPIS,
het podium voor hedendaagse kunst. Hier
worden exposities van zowel nationale als
internationale kunstenaars georganiseerd.
Elke acht weken is er een andere tentoonstelling te zien. Wie wil, kan vrijblijvend
binnenlopen. Daarnaast organiseert CAMPIS
lezingen, kunstenaarsgesprekken, symposia,
rondleidingen en kunstwandelingen. Kom
kijken en ervaar het zelf!
Wo t/m zo 12.00u tot 17.00u
Kerkstraat 31 | Assen
www.campis.nl
36



Kunst en cultuur voor iedereen

Buitentheater Tivoli is een prachtig
openluchttheater in het Asserbos, naast
het bekende Duurzaamheidscentrum.
Een werkelijk unieke locatie midden in de
natuur. Elke zomer kun je hier genieten van
een zomerprogramma met toneel, muziek,
cabaret en veel meer.
Ook deze zomer heeft Buitentheater Tivoli
een spetterend zomerprogramma. Bekijk
het programma van 2022 op de website en
bestel meteen je kaarten. Graat tot ziens bij
Tivoli.
Bosrand 2 | Assen
www.buitentheatertivoli.nl



5

Podium Zuidhaege

De culturele hotspot van Assen

Vlak bij het Drents Museum vind je Podium Zuidhaege,
culturele hotspot in hartje Assen. Het podium heeft twee
theaterzalen, een theatercafé, dansstudio’s, oefenruimtes
voor bands, workshopruimtes en 22 andere ruimtes die zijn
ingericht als ateliers. Kortom: voor iedereen een plek om zijn
of haar creatieve ei kwijt te kunnen.
Podium Zuidhaege is dé plek waar je moet
zijn voor voorstellingen, concerten en
evenementen, maar ook voor theater-,
dans-, muziek- en beeldende kunstlessen.
De goedgevulde agenda van deze culturele

Theater &
muziek

verzamelplaats bestaat uit optredens van
professionele gezelschappen, amateurgezelschappen én voorstellingen op het raakvlak
tussen amateur en professioneel. Ieder
weekend valt er iets te zien of beleven.

Inzicht krijgen in het totale programma met alle leuke
activiteiten? Dat vind je op www.podiumzomer.nl

Zuidhaege 2 | Assen
podiumzuidhaege.nl
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Doe en beleef

In Assen valt van alles te zien, te doen en te beleven. Of je nou op zoek bent naar rust
of reuring, alleen komt, met je partner of vrienden; bij ons in Assen ben je aan het
juiste adres. Ga eropuit en laat je verrassen door onze natuur, buitenactiviteiten en
indoor-recreatie.

Team indoor
Ai, regen. Gelukkig is Assen hier uitstekend
op voorbereid en biedt de stad een zeer
breed assortiment aan binnenpret. Zo is
er een fenomenaal subtropisch zwem- en
saunaparadijs, zijn er mooie en uitdagende
40

Doe en beleeef

escape rooms en is het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos een echte aanrader. Op zoek naar sport & spel? Gooi een
strike op de bowlingbaan of doe een potje
glowgolf.

Team outdoor
Schijnt de zon? Ga de natuur in en kies één van
de gratis wandeltochten die starten bij het
Duurzaamheidscentrum, in het Asserbos. Of
meld je aan voor unieke outdoor activiteiten
zoals boogschieten of suppen. De binnenstad zit
ook vol leuke activiteiten. Wandel mee met een
leerzame stadswandeling met gids of doe mee
aan City Quest, hier duik je in het verhaal van
Assen door middel van Augmented Reality en
los je raadsels op.
41

Assen Escape Rooms
Beleef het bij Pand17!
Elke zondag
9 jul
20 jul
30 jul
19 aug
25,26 aug
3 sept
4 sept

Springkussens en spellen
ClubNU, festivaleditie
Stormbaan op het beach terras
Interactief kindertheater
Stormbaan op het beach terras
Club Fris en Juice, disco voor tieners
ClubNU, festival (90’s en 00’s editie)
Interactief kindertheater

Stelmakerstraat 17 | Assen
www.pand17.nl
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Beleef het ultieme
vakantiegevoel

Geniet van het beach-gevoel: voetjes
in het zand, een koud biertje of
cocktail in de hand. Een gezellig
muziekje aan, de kids aan het spelen
in de speeltuin of het zwembad.
Tijdens de zomermaanden kun je
heerlijk relaxen, barbecueën en
zonnebaden op ons beach terras,
klein Ibiza van Drenthe. Beleef het
ultieme vakantiegevoel!

Wil je tijdens de vakantie een leuke
activiteit ondernemen met het hele gezin?
Kom dan naar Assen Escape Rooms,
passievol gerund door vader Klaas en
dochter Laura. Met 4 themakamers is
er genoeg keuze. De sprookjeskamer is
een gezinskamer, leuk voor kinderen en
ouders en volwassenen die houden van
puzzelen. Of redden jullie de toekomst
van de filmsterren in Hollywood? Juist
op zoek naar een uitdaging? De Bartjeen TT-kamer zijn kamers zonder sloten
waarbij het echt aankomt op goede
samenwerking, puzzelen en verbanden
zien.

Ga een
dagje uit!

Assen Escape Rooms wordt door
bezoekers van Escape Rooms Nederland
beoordeeld met een 9,4. We verwelkomen
jullie graag in onze gezellige loods met
een kop koffie en thee. Na afloop nemen
we de kamer door en voeren we een goed
gesprek aan de bar. Kom dus bij ons langs
als je er even tussenuit wilt met elkaar.
Zendmastweg 11b | Assen
www.assenescaperooms.nl



Dagje uit
met het gezin

Assen is een echte familiestad. Onze stad is compact-maar-toch-compleet
en leuk en makkelijk te bezoeken met het hele gezin. Voor kinderen (en de
ouders) is er echt van alles te doen. Van een speelroute door de binnenstad
tot het prachtige Asserbos.
Overdekte uitjes
zijn twee speelparadijzen voor
Met slecht weer ben je wel toe aan
alle leeftijden. Adventureland In &
een beetje vermaak wat overdekt is.
Outdoor is geschikt voor kinderen
Gelukkig zijn er in Assen meerdere
binnenspeeltuinen en overdekte uitjes. vanaf basisschoolleeftijd.
Indoor Speeltuin Skik en Ballorig Assen
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Zoek je iets midden in de stad?
Breng een bezoekje aan Societea in
Warenhuis Vanderveen. Hier kun je
heerlijk lunchen terwijl je kinderen
kunnen spelen in Mini-Ballorig met
een springkussen, glijbaan, ballenbak
en meer.
Buitenpret!
Schijnt de zon? Ga eropuit en
ontdek alle buitenpret van Assen.
De binnenstad zit vol leuke kinderactiviteiten zoals de speelfonteinen
op het Koopmansplein en de Brink.
Gegarandeerd waterplezier! Ook is er
de speelroute de Pups van Assen. Ga
je samen met de kinderen en de pups
mee op ontdekkingstocht? Op veel
plekken vind je gele pootafdrukjes
waar iets te beleven is. Scan de
QR-code voor de digitale speelkaart.
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Herten spotten

Stadsboerderij
Asserbos

De stadsboerderij ligt aan de rand van het Asserbos. Je kunt hier heerlijk
wandelen met het gezin en dieren bekijken of aaien. Deze kindvriendelijke plek
bestaat uit dierenweides, een vogeleiland en een mooi aangelegd park rondom
de eendenvijver. Op alle plekken zijn de verschillende dieren van dichtbij te
bewonderen. De geiten, varkens en schapen in de knuffelweide kun je ook aaien.
Een bezoek aan de stadsboerderij is
leuk om uit te breiden met een mooie
boswandeling. Maak een klein rondje
rondom de eendenvijver of kies een
iets langere route door het bijzondere
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Dagje uit met het gezin

Asserbos. Voor de kleinsten is er een
echte kaboutertocht. Alle wandelroutes voor jong en oud zijn verkrijgbaar
bij het Duurzaamheidscentrum bij de
stadsboerderij.

Ten westen van het Asserbos vind je het Hertenkamp. Dé plek om
damherten te spotten. De roedel bestaat doorgaans uit één bok en
veertien hindes. Vergeet niet om ook de hertenstal zelf te bekijken.
Dit is een zeldzaam object dat dateert uit 1875.
Openingstijden
De stadsboerderij is dagelijks
geopend van 09.00 tot 17.00 uur.
Op 25, 26, 30 en 31 december en
1 januari is de boerderij
gesloten.
Stadsboerderij Asserbos
Bosrand 1
9401 SL Assen

TIP

Bezoekersinformatie
Voor vragen kun je terecht
bij een medewerker van de
stadsboerderij of bij een
baliemedewerker van het
Duurzaamheidscentrum.

www.duurzaamheidscentrumassen.nl
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Op de stadskaart vind je een aantal extra kids-tips want er zijn nog veel meer
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Speelfontein Koopmansplein

7

LIFF Restaurant & Grandcafé

2

Speeleiland Koopmansplein

8

Societea Assen

3

OOSTERPARK
Speelfontein
Brink

9

Pannenkoekenschip

4

Gouverneurstuin

10 Indoorspeeltuin Ballorig

5

Caffé Pranzo

11

Indoorspeeltuin Skik

6

Kattenbrasserie Sam & Moos
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Adventureland In & Outdoor
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Natuur in de stad

Stadsparken zijn een oase van rust en ruimte in onze doorgaans drukke stad. Een plek
om je even op te laden of voor een pauze tussen het sightseeing door. Assen beschikt
over twee prachtige parken binnen de stadsgrenzen, dat zijn de Gouverneurstuin en
Landgoed Overcingel.
De Gouverneurstuin
Dit park was ooit de groente- en fruittuin
van de gouverneur van Drenthe, Petrus
Hofstede (1814-1831). Hoe de tuin aan zijn
naam komt moge dus duidelijk zijn, dé
Gouverneurstuin. In de zomermaanden
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Het groene karakter

vinden hier verschillende evenementen
plaats en is er een heus theehuisje geopend.
Je vindt deze bijzondere tuin midden in de
binnenstad van Assen, vlak bij het Drents
Museum.

Landgoed Overcingel
Aan de Oostersingel vind je het statige
herenhuis uit 1777, omringd door maar liefst
5 ha aan park, tuin én een bos. Het park werd
rond 1820 aangelegd in dezelfde Franse stijl
met strakke paden en een rechthoekige
vijver. In 1824 werd een deel van de tuin in
Engelse landschapsstijl heringericht met
slingerende wandelpaden en glooiende
heuveltjes. Het bosgedeelte dat bij het
landgoed hoort is van het oud-Drentse type:
eiken- en hulstbos.
De tuinen van Landgoed Overcingel
Voor slechts 1 euro koop je een wandelkaart
waarmee je een jaar lang toegang hebt tot
de prachtige tuinen van het landgoed. De
kaart is tijdens kantooruren verkrijgbaar
bij stichting Het Drentse Landschap aan de
Kloosterstraat 5. Zeker doen!

TIP
Wist je dat

Landgoed Overcingel een van de
oudste landgoederen van Assen is?
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Het Asserbos

Aan de rand van Assen vind je één van de oudste bossen van Nederland, het Asserbos.
Een bos met een geschiedenis die terugvoert tot aan de middeleeuwen. Je vindt er
vele wandelpaden die langs prachtige vijvers en kronkelende beekjes, eeuwenoude
eiken en bijzondere historische plekken voeren.
Een rijke historie
Het Asserbos, een stukje eeuwenoud oerbos
dat in de middeleeuwen al deel uitmaakte
van het door bos bedekte landschap van
Drenthe. Back in the day, rond 1260, hoorde
het bos bij het klooster Maria in Campis en
was het van grote economische waarde.
Een eindeloze voorraad aan hout, dieren om
op te jagen, vruchten om te verzamelen en
52

Het groene karakter

ruimte voor het vee om zich tegoed te doen
aan al het groen. Rond 1760 kwam Wolter
Hofstede op het toneel met de opdracht
100 ha grond om te toveren tot een prachtig
wandelbos. Met rechte, strakke lanen,
straalsgewijs vanuit het middelpunt van het
bos, was het Sterrenbos geboren. En de rest
is geschiedenis, zogezegd.

TIP
Aan de wandel met de paaltjesroute(s)
Vanaf het Duurzaamheidscentrum starten
verschillende wandelroutes voor jong en
oud, kort en lang. Alle routes (tussen de
1,5 km en 15 km) liggen gratis klaar. Kies je
favoriete route en ontdek het Asserbos op
jouw eigen tempo.

1809 ...

Is het jaar waarin koning Lodewijk
Napoleon het toen nog piepkleine
Assen tot stad verhief en de
Assenaren het Asserbos schonk.
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Recreatiegebied Baggelhuizen

Iets ten westen van Assen ligt het veelzijdige recreatiegebied Baggelhuizen.
Maar liefst 125 hectare aan water- en bosrijk gebied met grasvelden, stranden,
zwemplassen en prachtige routes die je meenemen langs unieke plekjes in de natuur.
Voor elk wat wils in recreatiegebied Baggelhuizen.
De Baggelhuizerplas
Zeker in de zomer bruist het hier van de
energie. Wat is er dan fijner dan het nemen
van een frisse duik of het lezen van een
goed boek met je voeten in het zand? De
zwemplas, ongeveer 2,5 meter diep, is van
origine een zandafgraving. Voor actuele
informatie over de zwemwaterkwaliteit ga
je naar zwemwater.nl.
54

Het groene karakter

Moutainbiken
Recreatiegebied Baggelhuizen is met
zijn bossen en die o zo belangrijke
hoogteverschillen uitermate geschikt om
met de mountainbike te verkennen. De route
van circa 9 kilometer doorkruist
het hele gebied en is gevarieerd
met snelle passages, technische
stukken en scherpe afdalingen.

Het hondenstrand en te paard
Bij de Baggelhuizerplas vind je een heus
hondenstrand. Een plek waar jouw trouwe
viervoeter naar hartenlust kan spelen en
een duik kan nemen in het verfrissende
water. Het gebied leent zich ook perfect
voor een enerverende buitenrit met je
paard over de mooiste ruiterpaden. Ontdek
recreatiegebied Baggelhuizen zoals alleen
een ruiter dat kan!

KIDS
TIP

PARKEER
TIP

Met de kids gegarandeerd
zwemplezier bij de Baggelhuizerplas
met het speeleiland met glijbaan én
kabelbaan of de vlonder in het water.

Parkeren kan gratis op de
parkeerhaven bij Baggelhuizen.
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Bruisende evenementen

Bezoek je de stad? Vergeet dan niet de evenementen, want er is genoeg om uit te kiezen.
Het aanbod is breed en van hoog niveau. Reden genoeg om erbij te willen zijn!
Van kunstfestvials tot gebrul van motoren
Verwonder je bij de mooiste kunstevenementen die Assen te bieden heeft. Zoals Art
Explosion in juni en Kunst aan de Vaart aan
het eind van de zomer. Liever meer actie?
Bezoek in juni het TT-festival in de binnenstad of één van de vele race-evenementen
op het TT Circuit met brullende motoren.
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Bruisende evenementen

Van kindvriendelijke evenementen tot
culinaire festijnen
Een aanrader in juni is het jeugdtheaterfestival Art of Wonder. Tijdens de zomer
staat de binnenstad in het teken van Kids
Zomervermaak met als afsluiter Bartjes
verjaardag in september, een écht Drents
feestje. Ben je meer van een muziekje onder
het genot van een lekker hapje en drankje?
Bezoek dan het Preuvenement in augustus.

Kids Zomervermaak Assen

Er valt de hele zomer veel te beleven tijdens Kids Zomermaak in de binnenstad van Assen. Gratis activiteiten voor jong en oud, groot en klein.
Van springkussens tot creatieve workshops en theatervoorstellingen.
En er rijdt ook een gratis pendelbus tussen Assen en omliggende
vakantieparken. Assen is hét perfecte uitje voor het gezin!
Vermaak in de binnenstad van Assen
Pendelbus naar binnenstad van Assen
De gratis activiteiten zijn tijdens de zomerZin gekregen in een tripje naar Assen? Rij
vakantie op iedere woensdag en zaterdag
mee met de pendelbus naar Assen. De bus
van 11:00 tot 17:00 uur en zijn verdeeld over
rijdt wekelijks en komt langs omliggende
vijf plekken in de binnenstad: het Koopvakantieparken. Bekijk het Kids Zomervermansplein, het Ceresplein, het Pomppleinmaak programma en route en vertrektijden
tje, de Brink en de Gouverneurstuin.
van de pendeldienst op www.ditisassen.nl.
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Kunst en klassiek
aan de Vaart

Preuvenement Assen

In het laatste weekend van augustus veranderen de Gouverneurstuin en de Brink in
een gezellig eet- en cultuurfestijn met meer dan 50 gratis optredens en een keur aan
eetstandjes. Maar liefst 30 verschillende horecaondernemers uit Assen presenteren de
lekkerste hapjes en drankjes van hun kaart.
Het Preuvenement Assen biedt korte voorproefjes van optredens die komend seizoen
in Assen te zien zijn zoals LASKHMI, Pé & Rinus, Tim Akkerman en Spinvis. De Brink staat
tijdens editie 2022 volledig in het teken van jong talent met optredens van o.a. Kunstbende
finalisten en in de Kids Area zijn er leuke kinderactiviteiten. Preuvenement Assen is een
gratis toegankelijk evenement voor jong en oud. Kom proeven, dansen, luisteren, kijken en
verwonder je tijdens dé (her)opening van het culturele en culinaire seizoen van Assen!
Meer info vind je op www.preuvenementassen.nl
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Bruisende evenementen

Kunst aan de Vaart in Assen vindt
dit jaar voor de 15e keer plaats: een
jubileumjaar dus!
Corona gooide de afgelopen jaren flink
roet in het eten. In 2022 vindt dit unieke
evenement als vanouds plaats: In
ongeveer 40 panden en tuinen exposeren
zo’n 50 kunstenaars hun werk: o.a.
schilderijen, foto’s, installaties, keramiek
en beelden. We zorgen ook voor muziek:
in 4 tuinen worden op verschillende
momenten concertjes gegeven (klassiek,
jazz, populair en voordrachten van
gedichten). De route is Corona-proof.

Van Preuvement tot en met het 2e
weekend van september
Vanaf 27 augustus zijn er kunstwerken
te zien in en om de Vaart. De opening
is op vrijdag 9 september, met een
speciaal kunstwerk en muziek.
Bezoekers uit Assen en wijde
Bekijk
omgeving zijn zeer welkom op
st
de kun
10 en 11 september van
11.00 – 17.00 uur. De toegang
is vrij.

Meer info? Zie
www.kunstaandevaart.nL
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WintersAssen

De binnenstad van Assen wordt deze winter heel leuk om te bezoeken. Met een totaal
omgetoverde stad met magische wintersfeerverlichting, gratis winteractiviteiten en
een wondermooie ijsbaan. Krijg je nu al zin in de winterpret? Lees hieronder wat er
allemaal te beleven valt.
De wondermooie ijsbaan
De hele maand december tot en met 8
januari kun je elke dag heerlijk komen
schaatsen. De ijsbaan bestaat uit ruim
400m2 echt ijs en is overdekt. Wie koud is
geworden van alle ijspret kan daarna zich
opwarmen in het sfeervolle schaatscafé.

TIP
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Naast het schaatsen kun je ook
komen curlen of icebyken.

Bruisende evenementen

Kids Wintervermaak
Het Kids Wintervermaak is ook in december
op elke woensdag, zaterdag en tijdens de
extra winkelmomenten. Iedereen kan gratis
meedoen aan winteractiviteiten zoals
kinderworkshops, winterse spellen en meer.
Wat ook erg leuk is, zijn de kerstelfjes die
rondlopen en lekkers uitdelen.
Ga voor actuele informatie naar
www.wintersassen.nl

Art of Wonder

Art of Wonder is het jeugdtheaterfestival voor alle leeftijden van Garage TDI. Geniet
op 3 & 4 juni 2023 van fantasierijke theatervoorstellingen, workshops en meer in de
binnenstad van Assen. Ontmoet toonaangevende theatergezelschappen en ervaar
samen met familie en vrienden de kracht van verbeelding.
De Gouverneurstuin in Assen is het kloppend hart van het festival, met voorstellingen in
theatertenten en in de openlucht. Er is een gevarieerd (gratis) randprogramma met leuke
workshops, interactieve installaties en een speelweide voor jong en oud. Op straat en op
bijzondere locaties in de stad zie je verrassende voorstellingen en acts.
Meer info vind je op artofwonder.nl
Foto’ s door: Moon Saris
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Blijf een nachtje

Wie Assen écht wil leren kennen blijft langer dan een dag. Overnachten
kan op jouw manier, in hartje centrum of midden in de natuur. Van hotels
tot authentieke B&B’s en van rustige campings tot een groot vakantiepark.
Assen biedt het beste van twee werelden.
De natuur in
Met kinderen of als stel is het heerlijk
verblijven op één van de campings of
vakantieparken middenin de Drentse
natuur. Er is hier ruimte, van alles te
beleven en in mum van tijd sta je in de
binnenstad voor een terrasje of een
dagje winkelen.
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Blijf een nachtje

Midden in de stad
Een hotel of B&B is de perfecte
uitvalsbasis voor een weekend
winkelen, sightseeing en bourgondisch
leven. Een locatie in het stadshart in
combinatie met goede service zorgen
ervoor dat je optimaal kunt genieten
van het stadsleven.

TIP
Bekijk de leukste mogelijkheden om te overnachten en
boek nu je volgende verblijf via
www.assenblijftjeverrassen.nl
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Hotel De Bonte Wever Assen

Direct gelegen aan één van de oudste bossen van
Nederland en vlakbij de historische binnenstad
van Assen ligt viersterrenhotel De Bonte Wever.
Het hotel beschikt over verschillende restaurants, een subtropisch zwem- en saunaparadijs,
een bowling, een professionele fitness, een groot
congres- en zalencentrum en nog veel meer.
Elke dag, ieder seizoen is er van alles te beleven!
Wat De Bonte Wever extra bijzonder maakt, is
de handige all-in formule. Je betaalt één vaste
prijs voor een compleet arrangement. Het eten,
drinken en toegang tot alle faciliteiten is bij de
prijs inbegrepen. Ook voor een verblijf op basis
van logies en ontbijt ben je van harte welkom.
www.debontewever.nl
Stadsbroek 17 | Assen
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Blijf een nachtje

Vakantiepark Witterzomer - Al 70 jaar vakantieplezier!
Met het uitgebreide aanbod aan faciliteiten vervelen kinderen zich geen moment.
Speeltuinen, panna veld, verharde
sportvelden, springkussen, zwemvijver
met zandstrand, visvijver, met heideveld,
midgetputtbaan, buitenbad met waterglijbaan en peuterbad, avonturenpad, indoorspeeltuin, bowling, recreatieprogramma,
fiets- en skelterverhuur.
Voor elke wens is er een geschikte plek.
Kamperen op een ruim veld met zicht op
een speeltuintje of meer privé tussen
bomen. Of huur een accommodatie! Van
Safaritent tot Hotelkamer, van Chalet

tot Familiehuizen voor 20 personen, we
hebben het allemaal. Helemaal bijzonder,
ons 7-persoons Dakterras chalet.
In onze goed uitgeruste supermarkt haal
je de ochtendkrant en verse broodjes en in
onze horeca een lekker ijsje, lunch of diner.
Ook serveren we pizza! Voor kinderfeestjes, familiedagen of bijeenkomsten kun je
ook bij ons terecht. We zien je heel graag!
www.witterzomer.nl
0592-393535
www.facebook.nl/witterzomer
info@witterzomer.nl

City Hotel de Jonge

Van der Valk Hotel Assen

Met 189 luxe hotelkamers en suites en
centraal gelegen in Drenthe is Van der
Valk Hotel Assen de ideale uitvalsbasis
voor zowel de zakelijke als de leisure gast.
Vanuit het hotel is een bezoek aan Assen of
Groningen zo gemaakt en heb je de mogelijkheid om volop, al wandelend of fietsend,
van de Drentse natuur te genieten.
Geniet van heerlijke gerechten en drankjes
in de trendy hotelbar, het à la carte restaurant, het Live Cooking restaurant, of op een
van de zonnige terrassen. Er is ruime, gratis
parkeergelegenheid.
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Blijf een nachtje

Hotelgasten kunnen gratis gebruik maken
van het prachtige nieuwe wellnesscomplex met een royaal binnenzwembad, vijf
verschillende sauna’s, zonneterras, sneeuwcabine, rustruimte en een fitnessruimte met
verschillende cardio- en krachtapparatuur.
Het uitzicht vanaf het zwembad en fitness
mag er zijn met een volle blik op de Drentse
natuur. Ook kun je bij LOFF Boutique en
Wellness terecht voor diverse beauty behandelingen en massages.
www.hotelassen.nl
Balkenweg 1 | Assen

Op zoek naar een hotel in het centrum van Assen?
Wees welkom bij City Hotel de Jonge. Het 4-sterrenhotel in hartje Assen is al sinds 1874 een begrip
in de Drentse hoofdstad! Hotel de Jonge ligt
midden in het centrum en is omringd door winkels
en gezellige terrassen. Het hotel beschikt over een
eigen restaurant, hotelbar, lounge en zalencentrum.
Het NS station ligt op enkele minuten lopen bij
Hotel de Jonge vandaan, evenals het Theater en
Bioscoop De Nieuwe Kolk en de rechtbank. City
Hotel de Jonge beschikt over 72 hotelkamers met
elk hun eigen identiteit. Je kunt kiezen uit Comfort
of Executive kamers. Welke kamer je ook kiest,
één ding staat vast! Je zult zeker genieten van je
verblijf en tot rust komen in het hart van Assen.
www.hoteldejonge.nl
Brinkstraat 85 | Assen
67

Doe de Geotour!
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De Kop van Drenthe

Crane Resort, de Onlanden als
waterbergingsgebied, het Noordsche Veld met de prachtige heide,
maar natuurlijk ook het Drentsche
Aa gebied met de vele watertjes,
bossen, hunebedden en het glooiende landschap.

KOP VAN
UR
DR
TO

THE
EN

In de Kop van Drenthe vind je een
wereld aan afwisselende landschappen, prachtige dorpen en mooie
bezienswaardigheden, allemaal
op fietsafstand vanuit Assen.
Denk eens aan de natuurgebieden
als het Fochteloërveen als Dutch

Wanneer je de app hebt gedownload kun je
starten met geocachen. Je kiest een cache
die je wilt gaan zoeken en de telefoon
stuurt je middels navigatie er naartoe.
Het kan zijn dat je eerst een puzzel moet
maken of een raadsel moet oplossen om
de cache te vinden of te kunnen openen.
Leuk voor jong en oud!

GE
O

Diversiteit in
de Kop van Drenthe

Ga wandelend of per fiets op zoek naar
schatten (geocaches) en ontdek onze
regio boordevol verhalen! Tijdens het
cachen kom je onder andere langs hunebedden, door veengebieden, bos, meren
en unieke landgoederen. Download de
app, haal je paspoort bij VVV Assen, TIP’s
in de regio of de deelnemende bedrijven
en ga beginnen met deze zoektocht!

www.kopvandrenthe.nl
GT
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22

De Kop van Drenthe

31

Kom klimmen,
klauteren en ravotten
in de Kop van Drenthe!
Er zijn ontzettend veel
locaties waar je lekker
buiten kunt spelen.
Op deze kaart zie je
een overzicht van alle
buitenspeellocaties in
de regio.

Gratis
speellocaties

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Speelnatuur de Onlanderij
Speelnatuur Natuurplas Noordsche Veld
Landgoed de Braak (met doolhof)
Kleuterbajes
Laarzenpad en Donderpad Norg
Struin- en duinpad Norg (IVN)
Beleefpad/ Uitkijktoren de Onlanden
Beleefpad Arboretum Assen
Duurzaamheidscentrum Assen
Familiepad Deurze
Natuurplaats Noordsche Veld
De Onlanderij
Toegangspoort Geopark de Hondsrug

Waterpret

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ronostrand
Baggelhuizerplas
Paterswoldsemeer
Leekstermeer
Zuidlaardermeer
De Onlanden (kano& supper)

Kijk uit!
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Uitkijktoren Esmeerweg
Uitkijktoren Pittelose Park
Uitkijktoren ‘de zeven’
Uitkijktoren Onlanden
Uitkijktoren Arboretum
Uitkijk Oostevoortsediep
Uitkijk Mensingebos

Betaalde uitjes

27.
28.
29.
30.

Familiepark Nienoord
Klimbos Veenhuizen
Sprookjeshof Zuidlaren
Speelgoedmuseum Roden

Op naar de dieren

31.
32.
33.
34.
35.

Meer info? Ga naar www.kopvandrenthe.nl

Stadsboerderij Asserbos
Kinderboerderij de Beekdalhoeve
Kinderboerderij de Lariks
Kinderboerderij Roden
Schaapskooi Balloerveld
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Nächtigen in Assen

Wer Assen wirklich auskosten möchte, bleibt länger als einen Tag.
Übernachten kannst du ganz nach Wunsch, im Herzen der Stadt oder
mitten in der Natur. Assen bietet das Beste aus beiden Welten.

TIPP

Hinaus in die Natur oder hinein in die Stadt
Breakfast ist dagegen die perfekte
Mit Kindern, Freunden oder mit dem
Ausgangsbasis für ein ShoppingPartner bietet sich ein Aufenthalt
Wochenende, fürs Sightseeing und für
auf einem der Campingplätze oder
kulinarische Hochgenüsse.
Ferienparks mitten in der Natur von
Drenthe an. Ein Hotel oder ein Bed and
Die besten Übernachtungsmöglichkeiten von Assen
De Bonte Wever
Hotel Van der Valk
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Witterzomer
City Hotel de Jonge

Noch mehr schöne Unterkünfte gibt es unter www.assenblijftjeverrassen.nl – buche
jetzt direkt deinen nächsten Aufenthalt.

Unterhaltsame Events

Zu Besuch in der Stadt? Lass dir die Events nicht entgehen. Suche dir etwas Interessantes
aus dem breit gefächerten und hochwertigen Angebot aus.
Kunst kannst du bei Veranstaltungen wie Art
Explosion im Juni und Kunst aan de Vaart im
August/September bewundern. Darf es etwas mehr Action sein? Besuche dann im Juni
das TT-Festival in der Innenstadt oder eines
der zahlreichen Rennen auf dem TT Circuit.

TIPP

Bei der Touristeninformation (VVV
Assen) findest du heraus, welche
Veranstaltungen während deines
Aufenthalts in der Stadt stattfinden.

Kinder amüsieren sich bestens auf dem
Jugendtheaterfestival Art of Wonder. Im
Sommer steht in der Innenstadt alles unter
dem Motto Kids Zomervermaak, mit Aktivitäten für Kinder, die im September mit der
Geburtstagsfeier für die Kinderfigur Bartje
enden. Oder wie wäre es mit lecker essen
und trinken mit Live-Musik als Kulisse? Besuche dazu das Preuvenement im August.
73

Welpen route
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Tagesausflüge
für Groß und Klein
Assen ist eine echte Familienstadt.
Unsere Stadt ist nicht nur kompakt,
komplett und cool, sondern auch
familienfreundlich und gut erreichbar.
Scheint die Sonne? Vergnüglich
wird es bei den Wasserspielen am
Koopmansplein und am Brink oder
auf der speziellen Spielroute „De Pups
van Assen“ (Die Welpen von Assen).

Auch bei schlechterem Wetter gibt es
genügend Spiel und Spaß im Indoor
Speeltuin Skik, bei Ballorig Assen und
beim Adventureland In & Outdoor.
Sucht ihr etwas mitten in der Stadt?
Dann ab zu Societea im Warenhaus
Vanderveen mit Indoor-Spielplatz.

Unternehmen
und erleben
In Assen gibt es genug zu
sehen, zu unternehmen und zu
erleben. Da wären zum Beispiel
Outdoor-Aktivitäten wie
Bogenschießen oder Stehpaddeln. Oder du nimmst an einer
lehrreichen Stadtwanderung mit
Stadtführer teil. Auch wenn es
regnet, kann man sich in Assen
grandios amüsieren: Es gibt ein

Tolle Aktivitäten in Assen
• Assen Escape Rooms
• Pand17

sensationelles subtropisches
Schwimmbad mit Sauna und
anspruchsvolle Escape Rooms.
Empfehlenswert ist auch das
Zentrum für Nachhaltigkeit im
Asserbos. Auf der Suche nach
Spaß, Sport & Spiel? Vielleicht
gelingt dir ein Strike auf der
Bowlingbahn oder ein Sieg beim
GlowGolf!?

TIPP
75

Eintauchen

Kunst und Kultur
für alle

Grün in der Stadt
TIPP
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Assen ist eine Stadt mit viel Grün. Es gibt zwei wunderschöne Stadtparks, den
Gouverneurstuin und das Landgut Overcingel. Am Stadtrand liegt einer der ältesten
Wälder der Niederlande: Asserbos. Westlich von Assen befindet sich das Erholungsgebiet Baggelhuizen. Das sage und schreibe 125 Hektar große Gebiet mit schönen
Wander- und Radwegen besteht aus Wasser, Wald und Wiesen, Stränden und einem
Badesee.
Die Gärten vom Landgut Overcingel
Für nur 1 Euro erstehst du eine Wanderkarte, die dir ein Jahr lang Zutritt zu den
wunderschönen Gärten des Landguts
gewährt. Stichting Het Drentse Landschap - Kloosterstraat 5.

Wanderweg(e) im Asserbos
Am Zentrum für Nachhaltigkeit starten
kostenlose, unterschiedlich lange/kurze
Wanderrouten für alle Altersklassen.
Entdecke das Waldstück Asserbos im
eigenen Tempo auf der Route deiner
Wahl.

TIPP

in Kunst u
nd
Kultur

Assen hat eine reiche Kunst- und Kulturgeschichte. Verbringe einen unvergesslichen Tag im hochrangigen Drents Museum. Oder besuche das DNK für eine
Theatervorstellung, einen guten Film oder die Bibliothek. Mit seinen Konzerten,
Veranstaltungen und Ausstellungen ist auch der Kulturtreffpunkt Podium Zuidhaege absolut einen Besuch wert – ebenso wie alle Kunstgalerien. Da wäre etwa
CAMPIS, das Podium für die Kunst der Gegenwart.
Stadtplan mit den besten Kunstgalerien von Assen
Egal, ob du eher klassische oder eher
moderne Kunst magst, der spezielle
Stadtplan bietet eine komplette Übersicht für alle Kunstliebhaber. Er ist
kostenlos beim VVV Assen erhältlich.

(Verborgene) Kunst im öffentlichen
Raum
In der App „Beeldende kunst
in Assen“ der Gemeinde
Assen sind alle Kunstwerke
der Stadt samt Fotos und
Hintergrundinformationen
übersichtlich verortet.
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TIPP

Shoppen mit
Überraschungseffekt
TIPP

Wochenmarkt
Bei einem Besuch auf dem Wochenmarkt
sind lokale Produkte zu verkosten. Er
findet immer mittwochs und samstags
von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt.
www.marktvanassen.nl
Hokus Pokus
Warenhuis Vanderveen
Ammarens Woondesign
Ameya

In den Gaststätten unserer Stadt gibt es
für jeden Geschmack etwas. Es herrscht
eine gemütliche Gastlichkeit. Auch Kinder
sind vielerorts willkommen. Wer Appetit
hat, wird vor allem rund um den Brink
und den Marktplatz fündig. Der Markt ist
das kulinarische Experimentierfeld von

Praktische Infos

Öffnungszeiten* und verkaufsoffene Sonntage

Montag
Dienstag-Donnerstag
Freitag
Samstag

Geschäfte, die man von innen gesehen haben sollte
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Kulinarische
Genüsse

Lust zum Shoppen? Dann bist du in Assen mit geballtem Ladenangebot goldrichtig.
Wo die größten Einkaufsstraßen sind: Koopmansplein, Kruisstraat, Mercuriuspassage und Ceresplein. Ein Paradies für alle, die gerne shoppen gehen. Doch auch
die umliegenden Straßen wie Gedempte Singel, Markstraat und Oudestraat haben
ihren Charme. Dort gibt es einzigartige Boutiquen und Feinkostläden.

Marie-Bo
Winkelcentrum Triade

13:00 - 18:00 Uhr
9:30 - 18:00 Uhr
9:30 - 21:00 Uhr
9:30 - 17:00 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag am
letzten Sonntag des Monats.
*Dies sind die empfohlenen
Öffnungszeiten. Sie können
pro Geschäft variieren.

TIPP

Die besten Gaststätten von Assen
TOF
Zusjes de Boer
Grand Café ‘t Wapen
Autentieq

LIFF
De Bonte Wever
Wielercafé Cours!
The Black Tie

Kulinarisc
hes
Experimen
tierfeld

Assen und lädt ein zum Essen, Trinken
und Feiern. Der Platz am Brink nahe dem
Amtsgericht und dem Drents Museum
ist einer der schönsten von Assen. Im
Sommer steht hier alles voller Stühle.
Von den Terrassen aus blickt man auf die
grüne Wiese.

Pand17
Plein10
Tex-Mex Bramigo
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1

2

Bartje Bartels
Die Dickköpfigkeit der
Kinderfigur Bartje Bartels ist
symbolisch für die Drenther
Eigenart.

7

Warenhaus
Vanderveen
Das Warenhaus Vanderveen
ist eines der drei größten
Warenhäuser der Niederlande.
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3

Neuer Bahnhof
mit Mannes

Brink und
Kloosterstraat

Das Bahnhofsgebäude, an dem
dich der überdimensionierte
Mannes begrüßt, wurde
2021 zum landesweit besten
Gebäude gewählt.

Der begrünte Platz Brink und
die Kloosterstraat gehören zu
den ältesten Teilen der Stadt.

8

9

4

5

6

Gouverneurstuin

Landgut
Overcingel

Dieser Park war einst der
Garten des Gouverneurs von
Drenthe: Petrus Hofstede
(1814 -1831).

Dieses stattliche Herrenhaus
aus dem Jahr 1777 ist umringt
von 5 ha Park, Gärten und
Wald.

Das Drents Museum öffnet
die Tore zur Welt und lässt die
Welt auf Drenthe blicken.

10

11

12

Drents Museum

Koopmansplein

Jozefkerk

Kop van de Vaart

DNK

Asserbos

Als ultimativer Hotspot der
Stadt ist der neue „Platz der
Erlebnisse“ ein Treffpunkt für
Jung und Alt.

Die 1848 eröffnete Kirche
namens Jozefkerk ist heute
weiterhin zu bewundern.

Am Kanalbecken blickt man
wunderbar auf den von
schönen Häusern gesäumten
Kanal Drentse Hoofdvaart.

Das DNK gilt als kulturelles
Zentrum schlechthin – mit
Theater, Kino und Bibliothek.

Der am Stadtrand gelegene
Asserbos zählt zu den ältesten
Wäldern der Niederlande.

Must-sees in der Innenstadt

TIPP

Radtour durch die Stadtgeschichte von Assen

Die 35 km lange, historische Radtour führt an diversen Infotafeln mit wissenswerten Fakten
vorbei. Frage ruhig beim VVV Assen nach näheren Informationen.
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Assen ist in jeder Hinsicht die Hauptstadt unserer Urregion Drenthe
– mit einer eindrucksvollen Geschichte und einer lebendigen
Innenstadt. Dafür sorgen besondere Sehenswürdigkeiten,
denkmalgeschützte Häuser an den Grachten, viele Läden, nette Plätze
mit Außengastronomie und Events, bei denen das Leben pulsiert. Hinzu
kommen die quietschenden Reifen vom TT Circuit Assen, aber auch die
erholsame Ruhe in den Stadtparks und dem Asserbos. Assen ist eine
Stadt, die entdeckt werden will.
Dieser Stadtführer weist dir den Weg
zu allen Must-sees, verrät dir, was
du unternehmen kannst, und enthält
praktische Infos. Möchtest du mehr
über diese tolle Stadt erfahren?
Dann lohnt sich ein Besuch bei der
Touristeninformation (VVV Assen).

TIPP

Dort gibt‘s nähere Auskünfte zu
Arrangements, Stadtrundgängen,
Radtouren und Gruppenausflügen.
Außerdem sind lokale Köstlichkeiten,
nette Souvenirs und VVVGeschenkgutscheine zu kaufen.
VVV Assen
Marktstraat 8-10
+31 (0)592 243 788

Buche zum optimalen Start deines Städtetrips
ein Arrangement oder einen Stadtrundgang
beim VVV Assen!
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