Wapse rond

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:
42.0 km

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

1

Boschoord

3

Diever

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

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
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Zorgvlied

Zorgvlied is een dorp in de gemeente Westerveld
en behoorde tot 1998 bij Diever. Het ligt ten
noordwesten van Diever en ten noordoosten van
Vledder. In ergere zin ten noordwesten van
Wateren en ten noorden van Doldersum, tegen de
Drents-Friese grens aan.
Adres: Zorgvlied

Aan de rand van het Drents-Friese Wold ligt
Diever. Dit esdorp staat bekend als het dorp van
Shakespeare. Diever ligt in het westen van
Drenthe, ten noordwesten van Dwingeloo. Het
dorp is gesticht in de vroege middeleeuwen.
Adres: Diever
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Wapse

Wapse is een esdorp in de gemeente Westerveld
in de Nederlandse provincie Drenthe. In 2021 had
het dorp 655 inwoners. Wapse ligt circa 21
kilometer ten noordwesten van Hoogeveen, tussen
Vledder en Diever, aan de rand van het Drents
Friese-Wold park.
Adres: Wapse

Eindpunt: 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

Tussenstops

Routebeschrijving
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De route Wapse, rond gaat langs Boschoord, Zorgvlied,
Diever en Wapse. Ook gaat deze route langs het nationaal
park Drents-Friese Wold.
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De route Wapse rond, start bij het bezoekerscentrum
Grenzeloos Doldersum. Je kan je auto op de parkeerplaats
zetten en vanaf hier de route starten. Binnen in het
bezoekerscentrum vind je nog meer informatie over de
nabije omgeving, meer fiets-en wandelroutes en kan je
eventuele vragen stellen.
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.
Als eerste kom je 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

van prins Frederik, in 1818 opgericht met het doel paupers,
bedelaars, landlopers, vondelingen en wezen op te voeden
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.
Daarna kom je door Zorgvlied. Zorgvlied is een dorp in de
gemeente Westerveld en behoorde tot 1998 bij Diever. Het
ligt ten noordwesten van Diever en ten noordoosten van
Vledder. In engere zin ten noordwesten van Wateren en
ten noorden van Doldersum, tegen de Drents-Friese grens
aan.
De plaats ontleent haar naam aan het verdwenen pand
Huize Zorgvlied. Zorgvlied ligt in het werkgebied van de
Maatschappij van Weldadigheid, opgericht in 1818. Ook in
dat jaar werd hier het Landbouwkundig Instituut van deze
organisatie gebouwd. Hier werden ambtenaren opgeleid
voor leidinggevende functies binnen de Maatschappij om
de armen uit de steden in de koloniën om te vormen tot
kleine boeren. in 1859 werd de school opgeheven en
verkocht aan De Ruyter de Wildt, een nazaat van Michiel

als gasthuis. Na een grondige verbouwing in 1978 bestaat
het thans uit vier bejaardenwoningen, naast de huidige
katholieke kerk.
Tegenwoordig is Zorgvlied vooral een recreatiedorp, met
enkele campings in de omgeving.
Ook kom je door Diever. Aan de rand van het DrentsFriese Wold ligt Diever. Dit esdorp staat bekend als het
dorp van Shakespeare. Diever ligt in het westen van
Drenthe, ten noordwesten van Dwingeloo. In 2019 woonden
er in Diever en de directe omgeving ongeveer 2.650
mensen. Het dorp is gesticht in de vroege middeleeuwen.
Het gebied wordt echter al veel langer bewoond; dat zie je
aan Hunebed D52. Dat werd al meer dan 5.000 jaar
geleden gebouwd door het Trechterbekervolk.
Ook voor natuurliefhebbers is Diever een trekpleister. Het
Drents-Friese Wold is niet voor niets een Nationaal Park:
met zijn 6.000 hectare is dit na de Veluwe het grootste
aaneengesloten bos- en heidegebied van Nederland. Hier
kun je lekker ontspannen, eindeloos fietsen, wandelen,
mountainbiken of paardrijden. Diever is een goed startpunt
voor het verkennen van het Drents-Friese Wold.
Als laatste kom je tijdens uw fietsroute door Wapse.
Wapse is een esdorp in de gemeente Westerveld in de
Nederlandse provincie Drenthe. In 2021 had het dorp 655
inwoners.
Wapse ligt circa 21 kilometer ten noordwesten van
Hoogeveen, tussen Vledder en Diever, aan de rand van
het Nationaal park Drents Friese-Wold. Het dorp maakte
tot 1998 deel uit van de gemeente Diever. De buurtschap
Veldhuizen valt onder Wapse.
Eind 14e eeuw was er sprake van Johannem (ook Johanni
en Johanne) de/van Wapse. Ook in 1447 werd Wapse
genoemd. De betekenis van de naam is onbekend. Vanuit
Wapse ontstond tijdens de middeleeuwse ontginning het
lintdorp Wapserveen, dat eind 14e eeuw werd vermeld als
Wasperveen.

De oorsprong van het wapen van Wapse is, dat de kleuren
rood zwart en wit staan voor de kleuren uit de vlag van de
provincie Drenthe. De ring staat voor het dorp zelf, het is
namelijk een zogenaamd kring-esdorp. De vierpuntige ster
staat voor de vier windstreken en de vier jaargetijden.
Bovendien staan de punten voor de vier dorpsdelen,
Soerte, Ten Have, Veenhuizen en Veldhuizen. De overige
symbolen geven het landbouwkarakter van het dorp aan.
De urn in het midden van het wapen geeft de zeer lange
bewoning van de streek weer, die uit archeologische
opgravingen is gebleken.
Daarna kom je weer terug bij Grenzeloos en kan je nog
kijkje nemen in het bezoekerscentrum Grenzeloos
Doldersum voor nog meer informatie.
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