Geniet vandaag,
Doldersum herhaal ’t morgen!
Berkenheuvelgebied
- Wapserveld

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:
19.4 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

1

Informatiecentrum Huenderhoeve

3

Wateren

Startpunt: Bezoekerscentrum Grenzeloos
Doldersum

Informatiecentrum Huenderhoeve bevindt zich in
een voormalige schaapskooi en is geopend van
april t/m oktober, vlakbij het Doldersummerveld.
Adres: Huenderweg 1, 8386 XB 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

2

Wateren is een buurtschap in de provincie
Drenthe, gemeente Westerveld. Het hoorde tot en
met 1997 tot de gemeente Diever. De buurtschap
valt onder het dorp Zorgvlied. Wateren is zeer
landelijk gelegen, midden in en omringd door de
bossen.
Adres: Wateren

Oorlogsmonument
4

Rechts van het pad ligt met een hek rondom een
oorlogsmonument op de plaats waar de Duitsers
in september 1944 zes Nederlandse jongens
fusilleerden.
Adres: Doldersummerveld , 8426 SJ Doldersum

Oude Willem

Oude Willem is een buurtschap in de gemeenten
Westerveld en Ooststellingwerf, in de
Nederlandse provincies Drenthe en Friesland. Het
ligt tussen Diever en Appelscha in. De plaats is
genoemd naar de ontginningsmaatschappij "Het
Oude Willemsveld".
Adres: Oude Willem
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Diever

Eindpunt: Bezoekerscentrum Grenzeloos
Doldersum

Tussenstops
1

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
6

Onderduikershol Diever

Het onderduikershol in Diever (gemeente
Westerveld) is een ondergrondse boshut van
beton, die wordt gestut door palen. Bij de ingang
van de hut is een stenen gedenksteen
aangebracht.
Adres: Wouwenaarweg , 7981 Diever

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
Deze route is ideaal voor de natuurliefhebbers. De route
gaat namelijk door het Berkenheuvelgebied en het
Wapserveld.
De route Doldersum - Berkenheuvelgebied - Wapserveld
start in Doldersum bij het bezoekerscentrum Grenzeloos
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 door de Maatschappij van
Weldadigheid beplant met bos. 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.
Ook kom je tijdens de route langs het
Berkenheuvelgebied. Berkenheuvelgebied is een
bosgebied ten noorden van de plaats Diever in de
Nederlandse provincie Drenthe. Het maakt deel uit van het
Nationaal Park Drents-Friese Wold. Opvallend zijn de
uitgestrekte begroeiingen met kraaiheide in het gebied.
Berkenheuvel ontstond als landgoed in de negentiende
eeuw, in 1890 was er ca. 350 ha bos. Eigenaar A.C. van
Daalen uit Bennekom liet vanaf eind negentiende eeuw
uitgestrekte woeste gronden die bestonden uit heide en
zandverstuivingen bebossen en in 1925 besloeg het goed

Natuurmonumenten. Ook Staatsbosbeheer en een aantal
particulieren verwierven een deel.
Het bos bestaat voornamelijk uit grove den- opstanden en
delen met zomereik.
Nog een prachtig gebied waar je doorkomt is het
Wapserveld. Het Wapserveld is een heidegebied binnen
het gebied Berkenheuvel in het Nederlandse Nationaal
Park Drents-Friese Wold. Het is gelegen ten noorden van
Diever.
Het Wapserveld was al sinds 1941 eigendom van
Natuurmonumenten om in deze regio heidegebieden te
behouden en beschermen. De bovenste laag van deze
voormalige cultuurgronden werd afgegraven en het kale
zand dat tevoorschijn kwam begroeide langzaam weer.
Inmiddels is het Drents-Friese Wold een van de grootste
bosgebieden van Nederland, en het Doldersummer- en
Wapserveld veld een prachtig vochtig heidegebied. Het
gebied wordt begraasd door runderen en schapen om de
heide gevarieerd, open en in stand te houden.
U eindigt bij het bezoekerscentrum Grenzeloos Doldersum.
Wees welkom en kijk nog even in dit centrum binnen.
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