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Type:

Wandeltocht

Lengte:

7.4 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/


2

3

14

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

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
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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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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 De stichting heeft deze unieke wandeling samengesteld

in 2014, om stil te staan bij 70 jaar gedenken. Op 8

september 2014 was het 70 jaar geleden dat het hol werd

gevonden waar 9 jongens zich schuil hielden. De

wandeling begint en eindigt op de Brink in Doldersum en

voert langs de plekken waar de verschillende holen

hebben gezeten. De holen zijn herkenbaar door gele

paaltjes met het logo van de stichting.

Dit is een route langs de monumenten van Doldersum,

waar 7 jongens gefuseerd werden tijdens de oorlog. Deze

start bij het bezoekerscentrum Grenzeloos Doldersum. 

In 1939 is het Werkkamp Vledder opgericht als

werkverscha�ingskamp voor werkloze mannen uit de grote

steden. Vanaf 10 januari 1942 gebruikte de Duitse bezetter

het kamp om 180 Joodse mannen onder te brengen. Een

paar maanden later, in de nacht van 2 op 3 oktober 1942,

zijn zij overgebracht naar kamp Westerbork. De Jodenweg

herinnert nog aan de dagelijkse weg die de Joden moesten

lopen om de heide te ontginnen. Deze weg begint achter

de barakken en eindigt in Vledderveen.

Vrijwel direct na het vertrek van de Joden zijn de barakken

in gebruik genomen door de Nederlandse Arbeidsdienst

(NAD). Op 1 januari 1942 werd voor iedere Nederlander die

18 jaar werd de ongewapende dienstplicht ingevoerd, zowel

voor mannen als voor vrouwen. Voor mannen werden ver

van hun woonplaats kampen gebouwd. Zij werkten bij het

aanleggen van wegen en kanalen en in de landbouw zoals

het ontginnen van de heide en helpen bij de

aardappeloogst. De dienstplicht duurde een half jaar.

Er werd veel aan lichamelijke opvoeding en sport gedaan.

Ook leerden de mannen exerceren met een schop aan de

schouder. De training in de Nederlandse Arbeidsdienst

was erop gericht om de mannen op te leiden voor het

graven van tankvallen en loopgraven aan het oostfront. De

opgeheven.

De gedenkplaat op de kei bij de barakken op 21 juli 1944

moest Klaas van Daalen uit Rhenen zich melden in

Vledder. Op het station ontmoette hij stadsgenoot Frans

van Drimmelen. In Vledder werd Klaas in ploeg 7 en Frans

in ploeg 8 ingedeeld. Iedere ploeg bestond uit 16

arbeidsmannen en de ploegen sliepen in een barak.

De opleiding werd onder strenge discipline gegeven,

tegenspraak werd niet geduld, en het mosgroene uniform

moest er onberispelijk uit te zien. Na een paar weken

opleiding, werd er in marstempo en onder het verplicht

zingen van (Duitstalige) liederen, naar het werk gelopen.

Dit was voor Klaas en Frans naar het 6 km verder gelegen

Doldersum waar aardappels moesten worden gerooid.

Op 7 september 1944 werden 4 arbeidsmannen

aangesproken door een verzetsman met de vraag of zij

niet wilden onderduiken. Er zou plaats zijn voor 12

onderduikers in verschillende holen. Die nacht om 23.30

uur zouden er 4 verzetsmannen klaar staan om de jongens

te helpen ontsnappen. Na de controle van 22.00 uur lagen

de jongens gekleed op bed. Een aantal verzetsmannen

hield de wachtcommandant onder schot en de telefoonlijn

werd doorgesneden. Uiteindelijk ontsnapten die nacht 21

jongens. Er werd een uur stevig doorgelopen door de

bossen in de donkere nacht voordat men bij het eerste hol

aankwam.
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