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Lange poelLange poel

Type:

Wandeltocht

Lengte:

15.7 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

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

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
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Speelvijver Canadameer

Het Canadameer (Aekingermeer) ligt in het

Nationaal Park Drents-Friese Wold tussen

Appelscha en Wateren, omringd met bomen. Het

heeft een zandstrand en een kiosk op loopafstand.

Er zijn geen toiletten en douches aanwezig.

Adres: 8424 Elsloo
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Wateren

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
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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
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Schaapskooi Drents Friese Wold

Deze particuliere kudde bestaat uit 440 schapen

en wordt geweid in het gebied van het Nationaal

park Drents Friese Wold.

Adres: Appelschaseweg 4, 8438 SJ Wateren
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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

Tussenstops
1 2 3 4 5 6 7 8



De route Doldersum - Lange Poel gaat langs de dorpen

Boschoord, Zorgvlied en Wateren. Verder kom je nog langs

het Canadameer, het informatiecentrum Huenderhoeve en

de Schaapskooi Drents-Friese Wold. De wandelroute

Doldersum- Lange Poel gaat dwars door het natuurgebied

Drents-Friese Wold. 

De route Doldersum - Lange Poel 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 informatie over de

nabije omgeving, meer wandelroutes en kan 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.

Vanaf Doldersum loop je naar het dorp Zorgvlied.

Zorgvlied is een dorp in de gemeente Westerveld in de

provincie Drenthe. Het ligt vlak bij de grens met de

provincie Friesland. 

De plaats ontleent haar naam aan het verdwenen pand,

Huize Zorgvlied. Zorgvlied ligt in het werkgebied van de

Maatschappij van Weldadigheid, opgericht op 1 april 1818.

de parochie Wateren-Zorgvlied. Dit is vooral het werk

geweest van Lodwijk Guillaume Verwer, ontginner en

industrieel. Op zijn landgoed in Villa Castera Vetera, door

Verwer omgedoopt in Huize Zorgvlied, richtte hij een

huiskapel in voor de katholieke bevolking.

Ondertussen, terwijl je naar Zorgvlied loopt, kom je door

Boschoord. Boschoord is een buurtschap in de gemeente

Westerveld in de provincie Drenthe. De buurtschap ligt bij

de grens met de provincie Friesland tussen Boijl en

Doldersum.

De buurtschap heeft een eigen postcode en sinds 2014

heeft het ook weer witte plaatsnaamborden gekregen. Het

ontstaan van Boschoord hangt samen met de geschiedenis

van de Maatschappij van Weldadigheid, die in 1818 werd

opgericht door generaal Johannes van den Bosch. Het was

een van de zeven koloniën van deze organisatie. Het werd

in de eerste jaren Kolonie nr. 7 genoemd.

We komen ook langs het prachtige Canadameer. Het

Canadameer (Aekingermeer) ligt in het prachtige Nationaal

Park Drents-Friese Wold tussen Appelscha en Wateren, in

een boomrijke omgeving. De plas is vrij diep, in het

midden ongeveer 4 meter. Er is geen drijflijn aanwezig,

maar kinderen kunnen dichtbij de rand prima in het water

spelen. Het heeft een breed zandstrand van gemiddeld 10

meter. Er is een kiosk op loopafstand, maar er zijn geen

toiletten en douches aanwezig.

Het gebied rondom het zwemstrand is vooral in gebruik

als natuur- en recreatiegebied. Op ongeveer 150 meter

afstand liggen twee campings. Tussen 1 mei en 1 oktober

zijn honden niet toegestaan bij de speelvijver.

Als één van de laatste dorpen waar je langs komt is

Wateren. Wateren is een buurtschap in de gemeente

Westerveld, in de provincie Drenthe. De buurtschap is

gelegen dicht bij de grens met de provincie Friesland ten

zuidwesten van Appelscha. De buurtschap ligt in het

zuidoostelijke verlengde van Zorgvlied en kent geen echte

kern maar heeft wel een eigen postcode.

in 1493 to Waethoeren. De plaatsnaam zou kunnen duiden

op een natte hoek (wât horn) maar waarschijnlijker is dat

verwijst naar het natte en moerasachtige madegebied dat

Wateren van oorsprong was. Deze madelanden dragen

vaak de naam hoorn in Drenthe.

Ook is Wateren de geboorteplaats van Jan Pol, een

dierenarts in Verenigde Staten van Amerika, die gevolgd

wordt in de tv-reeks The incredible Dr. Pol van National

Geographic Channel.

Het informatiecentrum Huenderhoeve is ook nog te

bezoeken tijdens uw wandeling. Informatiecentrum

Huenderhoeve bevindt zich in een voormalige schaapskooi,

vlakbij het Doldersummerveld. Dit is een uitgestrekt

vochtig heidereservaat, gelegen op de flank van het

beekdal van de Vledder- en Wapserveensche Aa, ten

noorden van Doldersum. Het Doldersummerveld maakt

deel uit van het Nationale Park Drents-Friese Wold. In het

informatiecentrum kunt u informatie krijgen over het

heidebeheer, het esdorp Doldersum en het brongebied van

de Vledder Aa.

Daarna kom je weer terug bij Grenzeloos en kan je nog een

kijkje nemen in het bezoekerscentrum Grenzeloos

Doldersum voor meer informatie of andere �ets- en

wandelroutes.

Routebeschrijving
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