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Type:

Wandeltocht

Lengte:

8.0 km

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

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

Uitkijktoren

Er zijn maar weinig plekken in Nederland waar je

zo ongestoord zo ver kunt kijken zonder ergens

bebouwing te zien. Hoewel grote delen van het

veld niet betreden mogen worden, heb je nu een

fantastische mogelijkheid om het veld te

verkennen.

Adres: Doldersum

1

Oorlogsmonument

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

2

Doldersummerveld

Een uitgestrekt, vochtig heidereservaat, gelegen

op de flank van het beekdal van de Vledder- en

Wapserveensche A, ten noorden van Doldersum.

Adres: Huenderweg 1, 8386 XB Doldersum

3

Informatiecentrum Huenderhoeve

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

4



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

Tussenstops
1 2 3 4 5 6 De route Doldersum - Doldersummerveld start je bij het

bezoekerscentrum Grenzeloos Doldersum. Je kunt de auto

op de parkeerplaats zetten en vanaf hier de route starten.

Binnen in het bezoekerscentrum vind je informatie over de

nabije omgeving, meer wandelroutes en kun je eventuele

vragen stellen.

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.

De eerste bezienswaardigheid is de Sophia-Hoeve. In de

jaren tachtig maakte Het Drentse Landschap er een

beheerboerderij van. De bedrijfsvoering is zo goed

mogelijk afgestemd op het natuurbeheer. Op het land

wordt nagenoeg alleen ‘ouderwetse’ mest van de eigen

dieren gebruikt. Het graan dat wordt verbouwd, wordt net

als het gras en het hooi voor een groot deel ’s winters

opgevoerd aan het vee. Net zoals dat vroeger gebeurde op

het oude Drentse boerenbedrijf. Zo heeft de Sophiahoeve

al meer dan dertig jaar kringlooplandbouw en dat is lang

voordat iemand het woord uitgevonden had.

Daarna komen we aan bij het Oorlogsmonument. U vindt

het monument tussen Doldersum en Wateren aan de

Routebeschrijving



mannen vonden in dit bos een schuilplaats nadat ze zijn

gevlucht uit een arbeidskamp. 6 jongens werden gevonden

en dood geschoten door de bezetter. Iedere vierde mei

herdenken wij dit. Maar ook de rest van het jaar is dit een

plek die het waard is om even te bezoeken. Om stil te

staan bij de verworvenheden van nu.

Als derde bezienswaardigheid hebben we het

Doldersummerveld. De afgelopen veertig jaar is het

Doldersummerveld twee keer door een grote brand

getro�en. De brand van mei 1980 woedde aan de westkant

van het veld, waar je na punt 5 langs komt. In augustus

2018 stond het Doldersummerveld opnieuw in brand.

Daarvan kun je aan het eind van het �etspad aan je

rechterhand nog duidelijk de sporen zien. In het veld staan

enkele solitaire grove dennen die de brand niet overleefd

hebben. Op de bodem is nauwelijks nog iets van de brand

te zien, hooguit dat de graspollen een eindje terug langs

het �etspad iets hoger zijn dan hier.

De vierde bezienswaardigheid die je onderweg kunt

tegenkomen is de maatschappij van Weldadigheid. De

Maatschappij van Weldadigheid is een particuliere

organisatie opgericht in de 19e eeuw die armoedige

gezinnen, veelal uit de grote steden wilden helpen om een

eigen bestaan op te bouwen als boer. In de 20e eeuw werd

het accent van de werkzaamheden verschoven van

armoedebestrijding naar het beheer van cultuur- en

bosgronden. Enkele uit deze organisatie voortgekomen

Koloniën van Weldadigheid zijn in 2021 opgenomen in de

UNESCO-Werelderfgoedlijst.

De weg waar je langs loopt is de Elsloseweg. Het is de

oude route van Doldersum naar het Stellingwerver dorp

Elsloo. Verderop heet hij de Reeweg. De naam wijst erop

dat de weg ooit gebruikt moet zijn om overledenen naar

het kerkhof in Elsloo te dragen (ree = lijk).

Ook kom je er onderweg achter dat het Doldersummerveld

niet vlak is, maar dat zandruggen en laagtes elkaar

Doldersummerveld is afgesloten voor het publiek om de

dieren rust te geven en de vegetatie te sparen.

Vanaf dit pad krijg je een goed indruk van dat deel van het

terrein. Door flink wat hectares naaldbos te verwijderen op

de hogere gedeelten ontstond een heideveld met droge,

vochtige en natte gedeelten en alle bijzondere overgangen

ertussen. Door de sloten te dempen heeft het Drentse

Landschap ervoor gezorgd dat het op het

Doldersummerveld steeds natter kon worden. Dankzij deze

stabiele waterhuishouding heeft het zich ontwikkeld tot een

van de meest complete en soortenrijkste natte heidevelden

van Drenthe.

Ook nog een bezienswaardigheid is de uitkijktoren,

Tijdens een excursie naar het Poolse Nationale Park

Biebrza in de jaren negentig zagen de mensen van Het

Drentse Landschap een kijktoren die door zijn eenvoud en

natuurlijke materiaalgebruik ‘opvallend onopvallend’ was.

Ze maakten foto’s, ze namen de maten zo goed mogelijk op

en ze vonden sponsors om de kijktoren van Biebrza te

laten nabouwen aan de rand van het Doldersummerveld.

Hoewel grote delen van het veld niet betreden mogen

worden, heb je vanaf de kijktoren toch een fantastische

mogelijkheid om het veld te verkennen.

Er zijn maar weinig plekken in Nederland waar je zo

ongestoord zo ver kunt kijken zonder ergens bebouwing te

zien.

Daarna kom je weer terug bij Grenzeloos en kun je nog

kijkje nemen in het bezoekerscentrum Grenzeloos

Doldersum voor nog meer informatie. 

Oorlogsmonument: 

- vanaf parkeerplaats via klaphek het veld op. Pad gaat

met vijf haakse bochten veld over. Palen met paarse

koppen wijzen je de weg.

- Je kruist een pad dat van de doorgaande weg naar het

oorlogsmonument loop. Daar heb je (een beetje) uitzicht op

de Vledder Aa.

Het veld in brand:

- Steek doorgaande weg over naar �etspad met

naastliggende zandweg.

Maatschappij van Weldadigheid

- Einde veld LA �etspad met naastliggende zandweg op.

Na 250 m bospad RA.

Elsloseweg

- Einde bospad LA �etspad met naastliggende zandweg

op.

Hoog en Laag

- Neem op zessprong paadje schuin LA het veld op

(rechts van infopaneel Het Drentse Landschap).

- Op hoge zandkop paadje RA blijven volgen. Rechtdoor

ligt het afgesloten deel van het Doldersummerveld.

- In bosrand paadje LA. Pad brengt je naar kijktoren.

Uitkijktoren

- Bij kijktoren pad RA het bos weer in.

- Einde pad LA �etspad met naastliggende zandweg op.

Sophiahoeve

- Doorgaande weg oversteken en op �etspad LA.

- Na einde veld aan je linkerhand weg oversteken naar

bospaadje. Pad maakt drie haakse bochten.

Terug naar Startpunt

- Neem voor doorgaande weg pad langs sloot LA.

- Paadje brenggt je door een bosje langs het raster terug

naar het startpunt.



Sfeerimpressie


