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Type:

Wandeltocht

Lengte:

16.8 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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https://www.mapbox.com/


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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Uitkijktoren Doldersummerveld

Adres: 8426 SJ 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



Tussenstops
1 2 3 4 5 Als u van de natuur houdt is dit een perfecte wandelroute.

De route gaat door het nationaal park Drents-Friese Wold.

Ondertussen komt u ook langs de uitkijktoren

Doldersummerveld. Hier heeft u een prachtig uitzicht over

het veld.

De route Doldersum - Zorgvlied - Boschoord start in het

prachtige dorp Doldersum, bij het bezoekerscentrum

Grenzeloos Doldersum.

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 2 dorpen waar je verder nog langs komt zijn Zorgvlied

en Boschoord. Zorgvlied is een dorp in de gemeente

Westerveld in de Nederlandse provincie Drenthe. Het ligt

vlak bij de grens met de provincie Friesland. Het dorp

heeft zijn naam te danken aan een - nu verdwenen - villa

"Zorgvlied".

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. 

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

één van de zeven koloniën van deze organisatie. Het werd

in de eerste jaren kolonie nr. 7 genoemd.

Ook kom je tijdens de route langs vele

bezienswaardigheden. Één van deze bezienswaardigheden

is de Sint-Andreaskerk. De Sint-Andreaskerk in Zorgvlied

in de Nederlandse provincie Drenthe is een katholieke kerk

gebouwd in 1924. Het gebouw is ontworpen door de

Amsterdamse architect J.W. Bijl in een traditionalistische

stijl.

Ook kom je langs het prachtige Doldersummerveld. Het

Doldersummerveld is een uitgestrekt vochtig

heidereservaat, gelegen op de flank van het beekdal van

de Vledder- en Wapserveensche Aa, ten noorden van

Doldersum. Het veld maakt deel uit van het Nationaal Park

Drents-Friese Wold. Het natte heide veld gaat aan de

noord zijde over in een hobbelig, voorma lig stuif -

zandgebied, waardoor er veel variatie is in bodemsa men -

stelling, water huis hou ding en hoogtelig ging. Dit blijkt ook

uit de rijke afwis seling van flora en fauna.

Voor vogels blijkt het belang van een groot heideterrein als

het Doldersum merveld uit het feit dat hier maar liefst 111

soorten broedvogels voorko men. Hiervan staan er 20

bekend als ernstig bedreigd. Tot deze laatste groep horen

soor ten als Kwartel, Patrijs, Gele kwik staart, Rood -

borsttapuit en Paapje. Ook kraanvogels tonen de laatste

jaren opmerkelijke belangstelling voor dit veld.

Routebeschrijving
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