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Type:

Recreatief

Lengte:

49.6 km

Fietsen = Drenthe
Welkom in de oerprovincie van Nederland. Hier kun je

genieten van de mooiste �etsroutes 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.

Wil je even tot rust komen, dan heet de Drentse horeca je

van harte welkom. Geniet van een lekkere kop ko�ie 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.

Let op!
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

Deze route wordt beheerd door: Grenzeloos-Drenthe

https://www.drenthe.nl/routes
https://www.indrenthe.nl/
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Dit ga je zien
Startpunt: Bezoekerscentrum Grenzeloos

Doldersum

Grenzeloos is gelegen in een uniek stukje

cultuur/natuur. Voordat u aan uw wandeling of

�etstocht begint, is het een echte aanrader om

een kijkje te komen nemen in ons

bezoekerscentrum. Vanaf hier kunt u met een

ko�er vol verhalen het gebied in trekken.

Adres: Boijlerstraat 12, 8386XE Doldersum

Vledder

Vledder is een esdorp. in de gemeente

Westerveld, in de Nederlandse provincie

Drenthe. Vledder kent, net als vele andere

Drentse brinkdorpen, een lange geschiedenis.

Adres: Vledder
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Frederiksoord

Frederiksoord is de oudste Kolonie van

Weldadigheid. Frederiksoord was in 1818 de plaats

waar Johannes van den Bosch met carte blanche

van Koning Willem I die paupers uit de stedelijke

gebieden nieuwe kansen bood.

Adres: Frederiksoord

2

Nijensleekerveld

Het afgelegen Nijensleekerveld bestaat uit een

afwisselend heidelandschap met een drietal

vennen. Enkele breed vertakte, verspreid staande

eiken geven het terrein de sfeer van een oud

Engels parklandschap.

Adres: 8384 Wilhelminaoord

3

Eesveen

Bezoekers-Theetuin aan de Gierwal 3 in Eesveen

tegenover Langoed "Heerlijkheid de Eese"

Adres: Gierwal 3, 8347jn Eesveen
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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

5

Willemsoord

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

6

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
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Noordwolde-Zuid

Noordwolde-Zuid ligt zuidelijk van Noordwolde op

de Fries Drentse grens. Het wordt bewoond door

ongeveer 850 inwoners verdeelt over zo’n 300

woningen. Het dorp heeft een landelijk karakter.

De “kern” heeft een gesloten lintbebouwing.

Adres: Noordwolde-Zuid
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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 �etspad langs de rand is

Adres: Huenderweg , 8386XB Doldersum
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Eindpunt: Bezoekerscentrum Grenzeloos

Doldersum

Grenzeloos is gelegen in een uniek stukje

cultuur/natuur. Voordat u aan uw wandeling of

�etstocht begint, is het een echte aanrader om

een kijkje te komen nemen in ons

bezoekerscentrum. Vanaf hier kunt u met een

ko�er vol verhalen het gebied in trekken.

Adres: Boijlerstraat 12, 8386XE Doldersum
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Wanneer u start bij bezoekerscentrum Grenzeloos

Doldersum,  pak je de route halverwege op. Het origineel

start in Frederiksoord. 

Welkom in het gebied van de Vrije Koloniën van

Weldadigheid. Een uniek stuk Nederlandse geschiedenis

met een rijke historie gelegen in Drenthe, Friesland en

Overijssel. Omringd door drie schitterende Nationale

Parken: het Drents-Friese Wold, Weerribben Wieden en

het Dwingelderveld. Een prachtige uitvalsbasis voor uw

�etstocht.

Deze �etstocht gaat langs de de bijzondere monumenten

in de Vrije Koloniën van Weldadigheid en brengt je o.a.

naar Doldersum, Vledder, Frederiksoord &

Wilhelminaoord. Ook kom je onderweg in verschillende

Desperado Koloniën.

Dit is een route van Koloniën van Weldadigheid, deze start

bij het bezoekerscentrum Grenzeloos Doldersum. Als je de

originele route wilt �etsen kijk dan op de website van

Weldadig Oord. https://www.weldadigoord.nl/wp-

content/uploads/2021/04/Weldadig_rondje.pdf

Je start in het dorp Doldersum. Aan de rand van het

Nationaal Park Drenst Friese Wold ligt het Esdorp

Doldersum. Het dorp is al in de vroege middeleeuwen

ontstaan. In documenten uit 1297 komt de plaats voor als

Dolre. Ruim een eeuw later zien we Doldersum. Doldersum

is van oorsprong een agrarische nederzetting. Later

vormde de bebouwingskern zich aan twee zijden van een

driehoekige brink. De grote es van Doldersum ligt ten

zuiden van het dorp. Aan de oostkant stroomt de Vledder

AA die lange tijd de grens tussen Vledder en Diever

vormde. Het gebied ten westen van het dorp, tot aan de

provinciegrens met Friesland is halverwege de 19e eeuw

Aan het begin van de twintigste eeuw ontwierp de

Steenwijker notaris Willem Huender een nieuw wegenplan

voor de hele regio zodat ook kleine plaatsen gehuchten

goed bereikbaar bleven.

Daarna kom je met deze route door het dorp Vledder.

Vledder is een esdorp in de gemeente Westerveld, in de

provincie Drenthe. 

Vledder kent, net als vele andere Drentse brinkdorpen, een

lange geschiedenis. In de omgeving van Vledder zijn

diverse grafheuvels en urnenvelden gevonden uit de

nieuwe steentijd. Ook komt u tijdens de route langs het

Urnenveld in Doldersum. Er zijn diverse prehistorische

vondsten gedaan zoals stenen bijlen, barnsteen en urnen.

Het grafveld is vanaf de late bronstijd, 1100 voor Christus,

in gebruik genomen toen men voor het eerst overging op

lijkverbranding. De crematieresten werden soms in een

urn begraven. In het midden van het urnenveld werden de

restanten van verschillende bouwwerken aangetro�en. Het

veld is volledig opgegraven in 1937.

De naam Vledder duidt op een natte plaats. De twee

oudste straten van het dorp liggen dan ook rondom een

lagere plek die vroeger vrij nat was. Het dorp heeft twee

brinken, die in de volksmond de grote en de kleine brink

genoemd worden. 

Zoals bij alle esdorpen, ligt niet ver van het dorp een beek,

de Vledder Aa. Het Vledderveld achter de es is nu een

boswachterij van staatsbosbeheer. Bij dit Vledderveld was

van 1939 tot 1981 een kamp, Kamp Vledder gevestigd.

In het huidige dorp wonen een kleine 2000 inwoners. Tot

de gemeentelijke herindeling van 1998 was Vledder een

zelfstandige gemeente van zo'n 3500 inwoners. Tot die

gemeente behoorden naast Vledder zelf de dorpen

Vledderveen, Wilheminoord, Doldersum, Boschoord,

Frederiksoord en Nijensleek.

Tijdens de route kom je door het prachtige Frederiksoord.

Frederiksoord is een (klein) dorp in de gemeente

Westerveld (Drenthe) met een bijzonder verleden. In 1818

komt de sociaal bewogen Johannes van den Bosch met een

Routebeschrijving

https://www.weldadigoord.nl/wp-content/uploads/2021/04/Weldadig_rondje.pdf


door de stichting van landbouwkoloniën. Dit is het begin

van de invloedrijke geschiedenis van de Maatschappij van

Weldadigheid. Als eerste wordt de Proefkolonie

Frederiksoord opgericht. Eind 1818 staan er 52 boerderijtjes

klaar om de arme stedelingen te ontvangen. Hier kunnen

ze op onderdak rekenen. De kinderen gaan er verplicht

naar school en er is een eigen ziekenhuisfonds.

In het voorjaar van 2019 is Museum de Proefkolonie

geopend. Hier beleeft u via een multimediale tijdreis

tijdens het ontstaan van de Koloniën van Weldadigheid.

Het museum is gevestigd in het Bezoekerscentrum van

Weldadigheid.

Als je de route vervolgt komt u aan bij het dorp

Wilhelminaoord. Wilhelminaoord, Boschoord en

Oostvierdeparten. Zij vormen samen Kolonie II van de

Koloniën van Weldadigheid! Je voelt en ziet er nog de oude

Koloniën die hier tussen 1820 en 1822 zijn gesticht. Je

ontdekt er ook hoe het landschap en de bebouwing zich

hebben ontwikkeld!

Wilhelminaoord, Boschoord  en de Vierderparten, dat zijn

de drie kolonieverhalen in één. Ze werden tussen 1820 en

1822 als vrije Koloniën gesticht. Als in 1825 voegde men ze

samen tot Kolonie II. Wilhelminaoord sluit aan bij de

oudste Kolonie, Frederiksoord. Je kunt het daar goed mee

vergelijken: de ruimtelijke structuur met rechte

'bomenlanen', de lintbebouwing, de voorzieningen met

daarbij het kerkje, de begraafplaatsen, de mandenmakerij,

de hoeves en de voormalige rustoorden.

Na Wilhelminaoord kom je uiteindelijk aan bij het

bezoekerscentrum Grenzeloos Doldersum en is de route

afgelopen. Je kan natuurlijk altijd nog een kijkje nemen in

het bezoekerscentrum.

Sfeerimpressie


