Doldersum - Pad
van de Paupers

Fietsen = Drenthe

Let op!

Welkom in de oerprovincie van Nederland. Hier kun je
genieten van de mooiste fietsroutes van Nederland. Geniet
van de ongerepte Drentse natuur met prachtige heide- en
veengebieden, maar ook van de gezellige brinkdorpen en
de vele hunebedden. Als je voldoende tijd hebt, stap dan
eens binnen in één van de vele Drentse musea of
galerieën.

De route en de folder zijn automatisch gegenereerd. het is
mogelijk dat de bewegwijzerde route in het veld kan
afwijken van de getekende route in de folder. Voor
opmerkingen over de bewegwijzering neemt u contact op
met de routebeheerder

Wil je even tot rust komen, dan heet de Drentse horeca je
van harte welkom. Geniet van een lekkere kop koffie met
een heerlijk stuk gebak. Of ga voor een goede lunch met
een glas vers geperst sinaasappelsap.
En heb je de smaak te pakken ontdek dan nog veel meer
routes op drenthe.nl/routes of download in de
play/appstore de gratis Drenthe routes app.
Wil je nog meer route- of toeristische informatie, scan dan
de qr-code of ga naar indrenthe.nl.
Geniet van je toer!

NB. Je komt in deze route door gebieden die in eigendom
zijn van verschillende grondeigenaren. Hier kunnen
verschillende (gedrags)regels gelden.

Type:
Recreatief

Lengte:
85.6 km

Deze route wordt beheerd door: Grenzeloos-Drenthe
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Dit ga je zien
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Urnenveld

3

Willemsoord

Startpunt: Bezoekerscentrum Grenzeloos
Doldersum

Grenzeloos is gelegen in een uniek stukje
cultuur/natuur. Voordat u aan uw wandeling of
fietstocht begint, is het een echte aanrader om
een kijkje te komen nemen in ons
bezoekerscentrum. Vanaf hier kunt u met een
koffer vol verhalen het gebied in trekken.
Adres: Boijlerstraat 12, 8386XE Doldersum

Temidden van een omgeving die rijk is aan
bossen en natuurterreinen vormen het
Bouwersveld en het Koelingsveld één
natuurterrein. Door het gebied lopen weinig paden
waardoor het nauwelijks ontsloten is voor het
publiek. Vanaf het fietspad langs de rand is
Adres: Huenderweg , 8386XB Doldersum
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Koloniekerkje Wilhelminaoord

Karakteristiek wit kerkje met prachtig veld
erachter omgeven door bomen en sfeervolle
schuur met houtkachel. De lichtinval is prachtig in
dit mooie lichte kerkje. Regelmatig vinden hier
bruiloften, concerten en andere mooie
evenementen plaats.
Adres: Koningin Wilhelminalaan 53, 8384 GG
Wilhelminaoord

Willemsoord is een van de drie vrije Koloniën van
Weldadigheid. Deze werden zo’n tweehonderd
jaar geleden opgericht om de straatarme
bevolking in het land een nieuwe toekomst te
geven.
Adres: Willemsoord
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Steenwijkerwold

In het voormalige woud rondom Steenwijk ligt
Steenwijkerwold. Het is een vergroeiing van de
gehuchten Gelderingen en Kerkbuurt en het iets
verder gelegen Thij. De naam is een verwijzing
naar een bosrijke streek rond Steenwijk.
Adres: Steenwijkerwold
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Vledderveen

Eindpunt: Bezoekerscentrum Grenzeloos
Doldersum

Tussenstops
1

Adres: Vledderveen
6

Boschoord

Boschoord is een buurtschap in de gemeente
Westerveld in de Nederlandse provincie Drenthe.
De buurtschap ligt bij de grens met de provincie
Friesland tussen Boijl en Doldersum. Het ontstaan
van Boschoord hangt samen met de geschiedenis
van de Maatschappij
Adres: Boschoord

Grenzeloos is gelegen in een uniek stukje
cultuur/natuur. Voordat u aan uw wandeling of
fietstocht begint, is het een echte aanrader om
een kijkje te komen nemen in ons
bezoekerscentrum. Vanaf hier kunt u met een
koffer vol verhalen het gebied in trekken.
Adres: Boijlerstraat 12, 8386XE Doldersum

2

3

4

5

6

7

8

Routebeschrijving

liggen twee grafheuvels, die plaatselijk bekend zijn als "de
Generaal en "de Majoor". Verspreid in het terrein zijn
vondsten gedaan van vuurstenen.

Dit is een prachtige fietsroute langs de Weerribben-Wiede,
Blokzijl en Kolonie III. Zo'n 200 jaar geleden kregen de
paupers uit de steden in de Koloniën van Weldadigheid
een kans om een nieuw leven op te bouwen. Het Pad van
de Paupers volgt de reis die ze maakten via Blokzijl naar
Willemsoord.

Als je je weg vervolgt komen we aan bij Wilhelminaoord.
Wilhelminaoord is een koloniedorp in de gemeente
Westerveld, in de Nederlandse provincie Drenthe.
Wilhelminaoord werd in 1821 als kolonie gesticht door de
Maatschappij van Weldadigheid die in 1818 startte met de
ontginning van terreinen in Zuidwest-Drenthe en het
aangrenzende Friesland en Overijssel. De plaats werd
genoemd naar de moeder van koning Willem I, de op 9 juni
1820 overleden Wilhelmina van Pruisen. De maatschappij
bood een eenvoudige woning, een klein lapje grond voor
de kansarme bevolking uit grotere steden. Wilhelminaoord
werd een dorp voor de kolonisten, evenals Frederiksoord
en Willemsoord.
Wilhelminaoord staat in diverse historische topografische
bronnen onder verschillende namen genoemd, zoals
Wilhelmina's Oort, Wilhelmina'soord, Wilhelminaasoord en
in de loop van twintigste eeuw als Wilhelminaoord. Vlak
over de Drents-Friese grens treft men ten noorden van
Wilhelminaoord het Friese rotandorp Noordwolde aan.
Vanaf 2010 vindt nieuwbouw plaats in de stijl van de oude
koloniehuisjes langs de wegen waar eerder oude
koloniewoningen zijn gesloopt. Hiermee wordt het beeld
van de voormalige lintbebouwing weer in ere hersteld.

Dit is een route van Koloniën van Weldadigheid, deze start
bij het bezoekerscentrum Grenzeloos Doldersum. Als u de
originele route wilt fietsen kijk dan op de website van
Weldadig Oord. https://www.weldadigoord.nl/wpcontent/uploads/2021/04/2021-Pad-van-de-paupers.pdf
Het start punt ligt in het dorp Doldersum. Doldersum is
een esdorp in de gemeente Westerveld, in de provincie
Drenthe. Het dorp telt circa 120 inwoners. Doldersum is
gelegen ten noordwesten van Dwingeloo en ten
noordoosten van Vledder. Doldersum grenst aan het
Nationaal Park Drents-Friese Wold. De Vledder Aa, de
beek bij Doldersum en het Doldersummerveld, een
heideterrein in beheer bij de stichting Het Drentse
Landschap, maken deel uit van dat park. De bovenloop
van de Vledder Aa is in de jaren 2002 en 2003 opnieuw
ingericht. De in het begin van de jaren zestig
gekanaliseerde beek heeft zijn oude loop weer
teruggekregen. De rijke bovengrond is afgeplagd. Nu moet
de natuur in het terrein tussen Doldersum en Wateren
zich weer ontwikkelen.
Eerst komen we aan bij het Urnenveld. Temidden van een
omgeving die rijk is aan bossen en natuurterreinen
vormen het Bouwersveld en het Koelingsveld één
natuurterrein. Door het gebied lopen weinig paden
waardoor het nauwelijks ontsloten is voor het publiek.
Vanaf het fietspad langs de rand is het gebied echter goed
te overzien. In het Koelingsveld ligt een urnenveld met

Daarna zijn we aangekomen in Steenwijkerwold. In het
voormalige woud rondom Steenwijk ligt Steenwijkerwold.
Het is een vergroeiing van de gehuchten Gelderingen en
Kerkbuurt en het iets verder gelegen Thij. De naam is een
verwijzing naar een bosrijke streek rond Steenwijk. Hier
verandert het vlakke Overijsselse land in een glooiend
landschap met bossen, eeuwenoude lanen, graslandjes en
een hoogveenvennetje. De plaats ligt op een stuwwal,
welke in de loop der jaren door de bewoners gedeeltelijk is
afgegraven en verhandeld. Het opdelven van keien en
veldstenen was een lucratieve handel.
Op landgoed De Eese liggen 8 grafheuvels, monumenten

25 meter boven het omringende land uit. En bovenop de
nieuwe uitkijktoren sta je zelfs nog 24 meter hoger. Het
uitzicht reikt tot ver in 4 provincies. Je ziet de toren van
Emmeloord, de verbrandingsoven van Diever, het Abe
Lenstrastadion in Heerenveen en de hoogbouw van Zwolle.
Vanaf de uitkijktoren heb je ook goed zicht op de
verbindingen in het landschap. Via de houtwallen kunnen
planten en dieren zich vrij verplaatsen, en dus groeien en
bloeien. Het is prachtig wandelen in dit glooiende stukje
Overijssel.
Willemsoord, dat passeren we nu. Willemsoord was een
vrije Kolonie, met een eigen structuur. Die vind je hier nog
zichtbaar terug in een deel van het landschap: een
kruispunt als centrum, rechte lanen, open
landbouwgronden, lintbebouwing… Tegelijk is de Kolonie
sinds de verkoop in 1923 ook veranderd.
Stichter Johannes van den Bosch was bijzonder
enthousiast over het centrale plein van Willemsoord: ‘Dit
zal een heerlijk effect doen als zijnde eene hoogte van waar
men de gehele aanleg overzien kan. Schoner terrein is ons
geheele land voor gene kolonie en nergens een betere
grond te vinden.
Zo op het eerste gezicht is Willemsoord een gewoon dorp
in het noorden van Overijssel. Niks bijzonders te zien,
maar de historie is des te interessanter. En als je weet
waar je moet kijken, gaat de geschiedenis van deze ‘kolonie
van weldadigheid’ leven.
Willemsoord is een van de drie vrije Koloniën van
Weldadigheid. Deze werden zo’n tweehonderd jaar geleden
opgericht om de straatarme bevolking in het land een
nieuwe toekomst te geven. De paupers kregen een
boerderijtje met een stuk grond, er werden scholen
opgericht en er was geneeskundige hulp. Willemsoord
dankt zijn naam aan de toenmalige kroonprins en later
koning Willem II. Hij financierde de bouw van de school en
een directiewoning. Willemsoord is tussen 1821 en 1823 uit
de grond gestampt: er werden in korte tijd honderd

1923, werd Willemsoord als kolonie weer gesloten.
Overblijfselen uit de kolonietijd zijn nog steeds herkenbaar:
kaarsrechte lanen, vierkante landerijen en huizen die op
gelijke afstand van elkaar staan. Nu is Willemsoord een
‘gewoon’ dorp. Maar wel eentje met een bijzondere
geschiedenis.
De Koloniën van Weldadigheid werden gebouwd op
goedkope, woeste gronden. Zo ook Willemsoord. Toen
konden ze niet vermoeden dat die waardeloze grond
tweehonderd later deel zou uitmaken van Nationaal Parken.
Willemsoord ligt – net als de twee andere vrije koloniën
Frederiksoord en Willheminaoord - te midden van maar
liefst drie van deze natuurgebieden: Weerribben-Wieden,
Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold. Geen wonder
dat fietsers en wandelaars Willemsoord en omgeving zo
waarderen. Bos, water, rietlanden, moeras,
zandverstuivingen en heide - ooit waren ze waardeloos, nu
zorgen ze voor een rijke afwisseling van het landschap.
Ook komen we door Vledderveen. Vledderveen is een
dorp in de gemeente Westerveld, in de Nederlandse
provincie Drenthe. Het dorp ligt drie kilometer ten noorden
van Vledder, en een kilometer van de Friese grens. Het
heeft enkele honderden inwoners. De naam verwijst naar
het veen bij Vledder, even ten noorden van het
Vledderveld.
En als laatste dorp komen we nog door Boschoord.
Boschoord is een buurtschap in de gemeente Westerveld
in de Nederlandse provincie Drenthe. De buurtschap ligt
bij de grens met de provincie Friesland tussen Boijl en
Doldersum.
Het ontstaan van Boschoord hangt samen met de
geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid.
Boschoord was de laatste van de 7 door de Maatschappij
van Weldadigheid gestichte werkkoloniën. Deze
maatschappij werd op initiatief van Johannes van de
bosch, onder bescherming van Willem I en medewerking
van prins Frederik, in 1818 opgericht met het doel paupers,

tot 'zedelijkheid en eerlijk zelfbestaan', door hen onder te
brengen op landbouwkolonies op te ontginnen gronden (de
andere kolonies waren Frederiksoord, Ommerschans,
Veenhuizen, Wilhelminaoord en Willemsoord.
De landbouwkolonie in 'Kolonie nr. 7', zoals het plaatsje
oorspronjkelijk heette, kwam niet goed van de grond als
gevolg van de beperkte mogelikjheden op de
ontvruchtbare grond. Uiteindelijk is dit gebied met bos
ingeplant en kreeg de nederzetting de naam Boschoord.
In Boschoord staat Hoeve Boschoord, een zorgcentrum
voor mensen met een verstandelijke beperking, die om
diverse redenen zijn vastgelopen in de maatschappij.
Hoeve Boschoord is waarschijnlijk ontstaan uit een
ontginningsschuur voor het Doldersummerveld. In 1896 is
het voor het eerst benoemd als 'Boerderij Kolonie VII'. Het
gebouw werd onder het bewind van de Maatschappij van
Weldadigheid in gebruik genomen als verpleeginrichting
voor 'jeugdige en asociale debielen'. Hoeve boschoord is
inmiddels uitgegroeid tot een uniek en vooraanstaand
behandelcentrum.
Uiteindelijk komen we weer terug bij Grenzeloos en kan je
nog kijkje nemen in het bezoekerscentrum Grenzeloos
Doldersum voor nog meer informatie.
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