Ommetje
Doldersum Esdorp

Geniet vandaag,
herhaal ’t morgen!
Welkom in de oerprovincie van Nederland. Hier vind je de
mooiste wandelroutes van Nederland. Ook op deze route
zul je volop genieten. 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. Kom en 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:
Wandeltocht

Lengte:
3.7 km

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
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Dit ga je zien

Eindpunt: Bezoekerscentrum Grenzeloos
Doldersum

Startpunt: Bezoekerscentrum Grenzeloos
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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

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
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Routebeschrijving
Een lekker kort rondje voor het slapen gaan of even voor
het ontbijt wanneer je overnacht in Doldersum? Geniet
van de vergezichten met zonsondergang of zonsopgang,
de wolkenlucht of sterrenhemel. Luister naar het geluid
van de vele vogels of geniet van het spel van de eekhoorn
en maak kennis met dit lieftallige dorp. Grootste deel is
verhard fietspad of autoluwe weg. Honden kunnen
aangelijnd meewandelen.
Tijdens deze route maak je een ommetje in Doldersum.
Doldersum is een Esdorp in de gemeente Westerveld (tot
1998 Vledder) ten noordoosten van Vledder. Ten zuiden
ervan liggen de Doldersumse Es en de
Doldersummermade (aan de Vledder Aa), ten noordoosten
het Doldersummerveld. De weg waar de route langs gaat,
was vroeger de verbindingsweg de heide op. De weg ligt
lager dan het land, het is uitgelopen door schapen. Ten
noordwesten van Doldersum ligt het recreatiegebied
Nieuw Doldersum.
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