Rondje Urnenveld

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:
6.5 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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Urnenveld

Startpunt: Bezoekerscentrum Grenzeloos
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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

Temidden van een omgeving die rijk is aan
bossen en natuurterreinen vormen het
Bouwersveld en het Koelingsveld één
natuurterrein. Door het gebied lopen weinig paden
waardoor het nauwelijks ontsloten is voor het
publiek. Vanaf het fietspad langs de rand is
Adres: Huenderweg , 8386XB Doldersum

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

2

3

Routebeschrijving
Dit is de kortere route van Doldersum - Frederiksoord Urnenveld.
Deze route gaat alleen om het Urnenveld heen als u snel
een rondje wilt lopen en iets wil zien van de omgeving.
Dit is de kortere route van Doldersum - Frederiksoord Urnenveld. Deze route gaat alleen om het Urnenveld heen
als u snel een rondje wilt lopen en iets wil zien van de
omgeving.
In de late Steentijd en Ijzertijd werden doden begraven in
grafheuvels. Drenthe kent er nog vele honderden Er
liggen twee grafheuvels (in de volksmond de Majoor en de
Generaal genoemd) in Doldersum. Aangenomen wordt dat
deze in de Bronstijd zijn gemaakt en dan spreken we over
1000-500 jaar voor Christus.
In het koelingsveld tussen Vledder en Doldersum ligt ook
een urnenveld. Nederzettingen die zo’n 500 jaar voor
Christus leefden in o.a.. Doldersum cremeerden hun doden
en begroeven die in een asbus op een urnenveld.
In het Koelingsveld ligt een van de grootste urnenvelden
van Noordwest-Europa met grafheuvels uit de late
bronstijd en ijzertijd. Het grafveld is vanaf de
late bronstijd, 1100 voor Christus, in gebruik genomen toen
men voor het eerst overging op lijkverbranding. De
crematieresten werden soms in een urn begraven. In het
midden van het urnenveld werden de restanten van
verschillende bouwwerken aangetroffen. Het veld is
volledig opgegraven in 1937.

Sfeerimpressie

