
Tjuchem 
• Dorpsrandpark ‘t Kooilaand

Steendam 
• Kabouterpad 
• Strand Schildmeer Overschild 

• Uitkijktoren
   (in ‘t Roegwold) 

Siddeburen 
• Dorpsrandpark Noorderwold 

Noordbroek 
• Natuurlijke speelplaats
• Speeltuin

Zuidbroek
• Skatebaan 
• Speeltuin 
• Botjes Zwembaai 

Kropswolde 
• Strand Meerwijck 

Kolham 
• Dorpsrandpark Zwanenveldsgat  
• Zwemplas 
• Kabouterpad  
• Uitkijktoren (in ‘t Roegwold) 

Schildwolde 
• Speeltuin
• Dorpsrandpark Noorderwold 

‘t Roegwold 
• Knuppelpad
 

Foxhol 
• Outdoor fitness
• Kabelbaan
• Voetbalveld

Muntendam 
• Mammoetpad
• Speeltuin 

Hoogezand
Hoogezand-
• NME, speeltuin en kinderboerderij
• Skatebaan 
• Speelfontein
• Jongenseiland
 

Sappemeer 
• Natuurspeelplaats ‘Vos en bos’
• Speel- en beweegtuin 
   Prinses Margrietpark
• Strandje en klimheuvel in
    Adriaan Tripbos

 
 

Slochteren 
• Dorpsrandpark
• Slochterbos:
   heuvel, bungelbank 
   en follies
• Kabouterpad
• Strand Schildmeer

Harkstede 
• Cosis ‘Ons hertenkamp’:
   speeltuin en kinderboerderij 
• Natuurspeelplaats Lutje Borg 
• Voetbal- en basketbalkooi
• Grunostrand 

Woudbloem 
• Speeltuin 
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Heb jij je zwemdiploma al? In het 
Schildmeer in Steendam, de Botjes 
Zwembaai in Zuidbroek, het 
Zuidlaardermeer in Kropswolde, bij 
het Grunostrand of in de zwemplas 
in Kolham kun je goed zwemmen. 
In Hoogezand is voor het Kielzog een 
speelfontein, superleuk. Klauter 
over palen en stenen in het water bij 
Natuurspeelplaats Lutje Borg, het 
Mammoetpad of in de dorpsrand-
parken. Bij ‘Vos en bos’ is een 
waterspeelplaats. In het Adriaan 
Tripbos is een meertje met een 
strandje.

Waterpret

Beklim de toren in het dorpsrand-park van Slochteren of de uitkijkto-rens in Tetjehorn of Kolham. In het Slochterbos is een flinke heuvel. In het Adriaan Tripbos een nóg hogere. In de speeltuin van Cosis in Harkstede is een kabelbaan, in Foxhol ook. 

Klimmen of kabelbaan

Ben jij de volgende Frenkie de Jong 
of Lieke Martens? Trap dan een 
balletje op Jongenseiland, op de 
voetbalveldjes in Lageland, bij de 
beweegtuin in Foxhol of in het 
dorpsrandpark in Siddeburen. 
In Harkstede is een voetbalkooi.

Lekker voetballen

Kun jij wel een beetje powerrrrrr 
gebruiken? Train dan je spieren op 
één van de fitnesstoestellen in de 
Beweegtuin in het Prinses Margriet-
park in Sappemeer of in het 
Outdoor Fitness Park in Foxhol. 

Buitenfitness

In alle dorpsrandparken (Slochteren, 

Kolham, Siddeburen, Tjuchem) kun je 

geweldig spelen in de natuur. Verzin 

je eigen freerunparcours, ga beestjes 

zoeken, klimmen, met water spelen: 

voel je helemaal oerrrrrr. ‘Vos en Bos’ 

en het ‘Jongenseiland’ in Hoogezand 

zijn ook lekker ruige natuurspeel-

plaatsen. Achter de Noordsuythoeve 

in  Noordbroek vind je een natuur-

lijke speelplaats en in Harkstede 

Natuurspeelplaats Lutjeborg (bij de 

school).  

Natuurspeelplaatsen

Ga op avontuur! Spannende 
bruggetjes vlak over het water, met 
je blote voeten in de blubsie, een 
vlot over het water trekken, sluipen 
door het hoge riet. Er zijn klimtoe-
stellen en een uitkijkpost.

Het Mammoetpad

Meisjeskabouters, een kabouter met 
een gouden baard, één met hazen-
tanden. In het Steendamsterbos is 
elke kabouter anders. 
Bij Podiumcafé Peter en Leni kun je 
de Kabouterkrant ophalen met 
opdrachtjes. Bij Ecomotion in 
Kolham kun je voor € 5 een echte 
kabouteroutfit halen met muts en 
knapzakje met eten en drinken + 
Kabouterboek.
Iedere herfst is er in het Slochterbos 
een Kabouterpad.

Kabouterpaden

 Pas op met teken!

Dierenliefhebbers opgelet: bij NME 

in Hoogezand mag je elke dag  om 

15.30 uur helpen om de hamsters, 

geiten, schapen, eenden, kalkoe-

nen, kippen, pauwen en varkens te 

voeren. Bij Cosis Harkstede is een 

kinderboerderij en een herten-

kamp. In de dorpsrandparken lopen 

deze dieren los (let op, ze houden 

niet zo van aaien):

Siddeburen: soayschapen en 

Schotse Hooglanders

Slochteren: Schotse Hooglanders. 

Zwaneveldsgat in Kolham: Exmoor-

pony’s.
Tjuchem: Schotse Hooglanders.

‘Wilde’ dieren


