Knapzakroute
DoldersumZorgvlied (K36)

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
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:
21.0 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
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Zorgvlied

4

Camping Zonnekamp

Startpunt: Bezoekerscentrum Grenzeloos
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
1

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
3

Boschoord

Uitkijktoren Doldersummerveld

Adres: 8426 SJ Doldersum

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

Camping Zonnekamp is een rustige camping,
gelegen op de grens tussen Drenthe en Friesland.
Aan de rand van het Drents Friese Wold. De
camping is onderverdeeld in jaar-,seizoen en
toeristische kampeerplaatsen. Ook hebben we
enkele chalets voor de verhuur.
Adres: de Ruyter de Wildtlaan 7, 8437 PC
Zorgvlied

Eindpunt: Bezoekerscentrum Grenzeloos
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

Tussenstops

Routebeschrijving

1

De route Knapzakroute Doldersum-Zorgvlied (K36) start
bij het bezoekerscentrum Grenzeloos Doldersum. Je kan de
auto op de parkeerplaats zetten en vanaf hier de route
starten. Binnen in het bezoekerscentrum vind je nog
informatie over de nabije omgeving, meer wandelroutes en
kun je eventuele vragen stellen.
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Deze Knapzakroute breng je door de uitgestrekte bossen
en heidevelden van Zuidwest-Drenthe. Onderweg maak je
op allerlei plaatsen kennis met de negentiende-eeuwse
geschiedenis van het gebied waarin de Maatschappij van
Weldadigheid de hoofdrol vervulde.
Zo besloot de Maatschappij om in het dorp Zorgvlied een
Landbouw-kundig Instituut op te richten. Hier zouden de
kinderen van kolonisten, als ze goed konden leren, van de
Maatschappij de kans krijgen om later opzichter te worden.
In de praktijk kwam er echter niet al te veel van deze
goede bedoelingen terecht. De geschiedenis van Zorgvlied
ging een andere kant op, zoals u onderweg zult zien.
De meeste bossen waar de Knapzakroute u doorheen
brengt, zijn een rechtstreeks gevolg van de keuze voor
bosbouw die de Maatschappij van Weldadigheid
halverwege de negentiende eeuw hier maakte. Hout bracht
uiteindelijk meer op dan de aardappels van de kolonisten…
De koloniehuisjes van Boschoord verkommerden.
De route laat je uitgebreid kennismaken met de schoonheid
van het Doldersummerveld. Vanaf de uitkijktoren heb je
een ongeëvenaard uitzicht over een van de grootste en
rijkste heidevelden van Drenthe.
Doldersum is een esdorp in de gemeente Westerveld, in
de Nederlandse provincie Drenthe. Het dorp telt circa 120
inwoners. Doldersum is gelegen te noordwesten van
Dwingeloo en ten noordoosten van Vledder. Doldersum
grenst aan het Nationaal Park Drents-Friese Wold. De

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.
Tijdens de route kom je ook langs de uitkijktoren
Doldersummerveld. Uitkijktoren Doldersumse Veld, beter
bekend als de 'Poolse' uitkijktoren. Vanaf de uitkijktoren
heb je een schitterend uitzicht over het heidegebied. Begin
juli zijn de velden geel door de bloeiende beenbreek.
In het najaar zie je vooral de struikheide, waardoor de
vlakte veelal paars kleurt.
Ook kom je door het dorp Zorgvlied. 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".
Daarna kom je ook nog langs het dorp 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.
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.
In Boschoord staat Hoeve Boschoord, een zorgcentrum
voor mensen met een verstandelijke beperking, die om
diverse redenen zijn vastgelopen in de maatschappij. Hier

worden zij intensief begeleid om een nieuwe start te
kunnen maken.
Daarna kom je weer terug bij Grenzeloos en kun je nog
een kijkje nemen in het bezoekerscentrum Grenzeloos
Doldersum voor nog meer informatie.
Start u vanuit Doldersum bij Restaurant Grenzeloos, neem
dan het zandpad naast het restaurant. Ga dan na 20 meter
rechtsaf Landgoed Boschoord op.
Op de vijfsprong neemt u het tweede pad rechts.
Het pad maakt een bocht naar links. Daarna neemt u het
eerste pad rechtsaf.
U komt uit op een brede zandweg. Hier gaat u rechtsaf.
Boylerstraat
- Steek het fietspad en de doorgaande weg (Doldersum –
Boyl) over. Vervolg uw weg over de zandweg aan de
andere kant.
- Zandweg en naastliggend fietspad maken een bocht naar
links. Op dit punt loopt u rechtdoor.
- Het pad wordt hier en daar enigszins onderbroken door
struikgewas. Blijf echter het pad volgen.
- Vóór het gaas houdt u links aan. U komt uit bij de
uitkijktoren.
Uitkijktoren
- Bij de uitkijktoren gaat u rechtsaf het veerooster over.
Let op: het Doldersummerveld is verboden voor honden.
Loopt u met de hond ga dan bij de uitkijktoren linksaf. Ga
daarna rechtsaf het fietspad (Elsloose weg) op.
- Loop rechtdoor de heide op (negeer het paaltje met
paarse kop).
- Vervolgens loopt u na 150 meter bij een paar bomen met
de bocht mee naar links.
- Het pad komt uit op een breder pad. Sla hier rechtsaf en
loop het open veld op.
Grote brand op het Doldersummerveld
- Op het hooggelegen punt op het veld gaat u met het pad

- U komt terug in het bos en passeert opnieuw een
veerooster.
- Vervolgens komt u op een fietspad uit. Hier moet u een
stukje rechtsaf.
Elsloseweg
- Op de kruising van fietspaden slaat u rechtsaf richting
Appelscha. U bent terug op de Jongkindt Conincklaan.
- Na ongeveer één kilometer gaat u rechtsaf het fietspad
over het Doldersummerveld op.
Let op: het Doldersummerveld is verboden voor honden.
Loopt u met de hond ga dan op het fietspad rechtdoor.
Volg het fietspad over de Lange Drift.
- U volgt het fietspad ongeveer 750 meter.
Lange Drift
- Bij een eikenboom en een paaltje met paarse kop neemt u
linksaf het pad richting bosrand.
- Bij de eerste boom rechts aanhouden en direct daarna
linksaf.
- U doorkruist een voormalig bos en verlaat het terrein
over een veerooster.
- Loop na het rooster rechtdoor. Aan uw rechterhand ligt
landbouwgrond.
- Neem hierna het eerste pad links.
- Vlak voor het weilandje neemt u een smal pad rechtsaf.
- Na een heideveldje loopt u in feite rechtdoor over een
breder pad.
Keukenlaan
- Na het houten hek gaat u linksaf, Keukenlaan.
- Aan het eind van de Keukenlaan neemt u de verharde
weg rechtsaf, Lange Drift.
Wateren
- Steek de doorgaande klinkerweg over en vervolg de
Lange Drift.
- Neem daarna de eerste weg links, Hogeweg
Op weg naar Zorgvlied

- De Hogeweg maakt een bocht naar links.
- U komt op de Dorpsstraat uit waar u rechts het startpunt
al ziet liggen.
- Ga rechtsaf
- U volgt de Dorpsstraat en passeert de Andreaskerk.
- Op de kruising gaat u rechtdoor richting Doldersum
(paddenstoel 22617). Volg het fietspad.
- U passeert eerst camping Hertenweide en even later
camping Zonnekamp.
Sporen van de oude Elslooseweg
- Voorbij de receptie van camping Zonnekamp gaat u
rechtsaf het bospad op.
- Hou daarna op de splitsing links aan.
Schipsloot zonder schepen
- Aan het eind van het bospad steekt u de zandweg over
en gaat u rechtdoor.
- Volg het pad langs de bosrand en de Kolonievaart. Deze
brede sloot vormt de grens met Friesland.
- Het pad langs de bosrand blijft u volgen tot aan het
eerste huis aan uw rechterhand. Hier gaat u linksaf het
bos in.
Vrouwenwerk op het Vrouwenveld
- Op de kruising van zandwegen moet u schuin rechtsaf.
- Bij het eerste pad aan uw rechterhand gaat u opnieuw
rechtsaf.
- Het pad wordt verderop een smal paadje door het veen.
U bent op het Vrouwenveld gekomen.

u het eerste pad rechtsaf.
- Op dit pad moet u verderop een smal paadje linksaf
hebben. Op deze plek komt een breder pad van rechts op
het pad uit.
- Aan het eind van dit kronkelende paadje neemt u op de
kruising het bredere pad rechtdoor
De pingo van Boschoord
- Op de volgende kruising, die ongeveer 25 meter vóór een
hoog dennenbos is, gaat u linksaf.
- Een kruising verder moet u rechtdoor.
- Op de Y-splitsing houdt u even later rechts aan. Het pad
maakt een bocht naar rechts.
Kolonievaart
- Op het volgende kruispunt gaat u linksaf een lange,
brede zandweg op.
- Even later neemt u op de vijfsprong het tweede pad
rechts.
- Blijf dit pad volgen, negeer de zijpaden.
- Bij het weiland aangekomen gaat u rechtsaf. U komt uit
bij de Kolonievaart die hier de Verlengde Nijensleeker
Schipsloot heet. Daarachter ligt de verharde
Boschoordweg. Vóór het water slaat u linksaf.
Kolonie VII
- Bij de Jongkindt Conincklaan gaat u linksaf.

De bossen van Boschoord
- Bij het bos wordt het pad wat breder. Daar moet u
rechtdoor lopen.

Huisnummer 1
- Direct na de woning met huisnummer 1 neemt u het pad
rechtsaf.
- Waar het pad een beetje naar links buigt, gaat u op de
viersprong rechtsaf.
- Neem hierna het eerste pad linksaf. Blijf later het
kronkelende pad volgen.

Een dorp in het bos
- U komt uit bij een asfaltweg met een naastliggend
fietspad. Steek het fietspad en de weg over en loop
rechtdoor.

Akkerland in het bos
- U komt bij de punt van een akker uit. Hier gaat u met
een scherpe bocht linksaf de brede zandweg op.
- Hierna neemt u het eerste pad rechtsaf.

- Op de T-splitsing van paden gaat u rechtsaf.
- Na een afsluitbalk komt u bij een knooppunt van paden.
Hier moet u rechtdoor lopen en vervolgens gaat u na 20
meter met de bocht mee naar links.

Sfeerimpressie

