
Over het turfOver het turf
van Vrouwenveldvan Vrouwenveld

Type:

Wandeltocht

Lengte:

13.0 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
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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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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

3

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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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 Deze wandelroute brengt u over het Doldersummerveld,

het Vrouwenveld en het Landgoed Boschoord naar de

Drentse dorpen Zorgvlied en Doldersum. Zo’n 200 jaar

geleden werkten hier de vrouwen in het hoogveen van

Vrouwenveld om turf, dat hier gestoken werd, te keren om

te drogen. Een prachtige route door de bossen, over de

heide, langs plateauduinen en vennen. 

Dit is een route van Koloniën van Weldadigheid, deze start

bij het bezoekerscentrum Grenzeloos Doldersum. Als u de

orginele route wilt wandelen kijk dan op de website van

Weldadig Oord. https://www.weldadigoord.nl/wp-

content/uploads/2019/07/Over_het_Turf_van_Vrouwenveld.pdf

Doldersum is een typisch Drents dorp met alles erop en

eraan. Een brink, essen, weilanden, hooilanden en

heidevelden. De keuze om hier te gaan wonen ligt al meer

dan 5000 jaar voor de hand. De boorden van de Vledder

AA waren een optimale plaats om zich te vestigen. In de

19e eeuw kwamen de kolonisten in Kolonie 7 wonen dat nu

Landgoed Boschoord heet. Op de brink ziet u een obelisk

die herinnert aan Notaris Huender uit Steenwijk. Hij zat in

het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid en

heeft zich ingezet om het gebied beter te ontsluiten.  

Tijdens deze route komen we ook 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.

Routebeschrijving

https://www.weldadigoord.nl/wp-content/uploads/2019/07/Over_het_Turf_van_Vrouwenveld.pdf


Daarna komen we aan bij 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". In 2021 had het

175 inwoners.

Van 1819 tot 1823 kocht de Maatschappij van Weldadigheid

grote stukken heide aan die om Groot en Klein Wateren

lagen in de marke van Diever en Wateren. Tegen de Friese

grens werd in 1823 het Instituut voor de

Landbouw gesticht. Deze school was een van de eerste in

Nederland. Tot 1859 heeft zij - de school werd ook wel

"kweekschool" genoemd - gefunctioneerd als

opleidingsinstituut voor de Maatschappij van

Weldadigheid. Het gebouw is nog goed te herkennen in

het dorpsbeeld (rechts van de r.k.-kerk) en biedt onderdak

aan vier bejaarden.

In 1859 werden de gronden en de school verkocht aan J.F.

de Ruyter de Wildt, een ver familielid van de beroemde

admiraal. De Ruyter de Wildt bouwde o.a. de villa "Castera

Vetera", die voltooid werd in 1862.

In 1879 werd e.e.a. verkocht aan Lodewijk Guillaume

Verwer. Deze noemde de villa "Huize Zorgvlied". Hij haalde

Brabantse tabaksplanters en Friese katholieke boeren naar

zijn landgoed. In 1880 begon hij in een huiskapel met r.k.

erediensten. In 1893 werd in deze kleine katholieke enclave

de parochie Wateren-Zorgvlied een feit. Pastoor van deze

parochie was van 1994 tot 2003 Dr. J.H.J. (Hans) van den

Hende, die later bisschop werd van Breda en van

Rotterdam.

Verwer overleed in 1910. Hij liet 250 ha land na met villa's

en boerderijen. "Huize Zorgvlied" werd in 1930 gesloopt,

maar de naam bleef voortleven als de naam van een dorp

dat nu een belangrijk toeristisch centrum is.

Als derde dorp komt u door Wateren. Wateren is een

buurtschap in de gemeente Westerveld, in de Nederlandse

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.

Het gebied van de buurtschap is mede dankzij de Vledder

Aa opgedeeld Klein Wateren (het westelijke deel) en Groot

Wateren, het oostelijke deel. In Klein Wateren bevinden

zich een camping en een vakantiepark.

In 1408 is de plaats terug te vinden als van Wachthorn en

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.

Wateren is 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.

Als laatste komen we door  het 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.

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

kijkje nemen in het bezoekerscentrum Grenzeloos

Doldersum voor nog meer informatie.

Sfeerimpressie


