
 

Persbericht  

 

GeoTour Kop van Drenthe – 1 jarig bestaan. 

Fysieke schatten (caches) zoeken in de regio aan de hand van een app.  

 

Op 27 april as. is het een jaar geleden dat GeoTour Kop van Drenthe is gelanceerd. Geocachen is 

sinds corona enorm in opkomst als buitenactiviteit waarbij aan de hand van een (gratis) app fysieke 

schatten kunnen worden gezocht. Zeven lokale verhaallijnen zijn verbonden als thema voor de 

caches die in de regio van de gemeente Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Assen gelegd 

zijn. Een jaar geleden namen een groep vrijwilligers en de Stichting Kop van Drenthe, een organisatie 

bestaande uit ondernemers en overheden uit de regio, de organisatie van de GeoTour op zich om 

meer bezoekers naar de regio te halen.  

Circa 6000 bezoekers zijn het afgelopen jaar speciaal naar de regio gekomen om te gaan geocachen. 

Onderweg maak je kennis met de verhalen uit de regio zoals van onder andere Berend Botje, Meisje 

van Yde, Vrouw Lebbe, Koloniën van Weldadigheid, TT – verhalen van toen, het ontstaan van Assen 

en de diversiteit van het landschap.  

Ook lokale bedrijven zijn betrokken bij deze vorm van vrijetijdsbesteding en zien een toename van 

bezoekers en bestedingen. Momenteel staat deze GeoTour op plek 4 op basis van favoriete punten 

van geocachers van alle GeoTours die er wereldwijd zijn.  

Zonder de vrijwilligers en ondernemers was dit prachtige resultaat niet mogelijk geweest, we 

bedanken hun dan ook graag voor dagelijkse arbeid in het onderhoud en het up to date houden van 

de GeoTour. Ook willen we de natuurorganisaties Staatsbosbeheer, Drents Landschap en 

Natuurmonumenten voor de medewerking voor het plaatsen van caches in de natuurgebieden.  

In het kader van het 1-jarig bestaan is een speciaal Celebration Event georganiseerd bij Natuurplaats 

Noordsche Veld. Wegens het maximale aantal aanmeldingen is het niet mogelijk om hier nog aan 

deel te nemen. Mocht u interesse hebben in geocachen en meer willen weten, dan bent u van harte 

welkom om sfeer te komen proeven. Wel worden er gedurende het seizoen diverse workshops 

georganiseerd om geïnteresseerden kennis te laten maken met deze activiteit die leuk is voor jong en 

oud. Er zijn nog volop plannen voor de toekomst, houdt de facebookpagina van Stichting Kop van 

Drenthe in de gaten!  

Wilt u meer weten over geocachen? Kijk eens op www.drenthe.nl/geotour of loop eens binnen bij 

VVV Assen of Tourist Info kantoren in de regio.  

Zie bijgaand filmpje voor meer informatie hoe geocachers de GeoTour ervaren.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z1wwFPbVHok  

 

http://www.drenthe.nl/geotour
https://www.youtube.com/watch?v=Z1wwFPbVHok


Noot voor de redactie: Jolanda Doornbos, regio coördinator Stichting Kop van Drenthe, tel. 
06-19102502 of info@kopvandrenthe.nl.  


