Doldersum Noordwolde

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:
18.1 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

4

3
5

2

6
1

Dit ga je zien

1

Noordwolde

3

Boijl

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

Noordwolde is een gastvrij dorp dat bekend staat
als het rotandorp. Even buiten Noordwolde komen
Friesland, Drenthe en Overijssel samen in het
drieprovinciënpunt. Een deel van het
buitengebied van Noordwolde behoorde tot de
Koloniën van Weldadigheid.
Adres: Noordwolde
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Oosterstreek

Oosterstreek is een dorp in de gemeente
Weststellingwerf. Het ligt ten noordoosten van
Noordwolde aan de weg naar Boijl en op
steenworp afstand van Drenthe. Het dorp begon
als buurtschap, maar is inmiddels uitgegroeid tot
een zelfstandig dorp.
Adres: Oosterstreek

Boijl is een streekdorp van vermoedelijk
laatmiddeleeuwse oorsprong. Het dorp ligt aan de
rand van het Nationaal Park Drents-Friese Wold.
Het gebied wordt ten noorden ervan begrensd
door het riviertje de Linde.
Adres: Boijl
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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

Eindpunt: Bezoekerscentrum Grenzeloos
Doldersum

Tussenstops

Routebeschrijving
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Deze route is perfect voor de wandelaars die een mooie
wandeltocht willen lopen maar die niet te lang is. De tocht
begint in Doldersum en loopt naar het dorp Noordwolde en
weer terug naar Doldersum. Ondertussen komt u nog door
Oosterstreek, Boijl & Boschoord.
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De route Doldersum - Noordwolde, begint bij het
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

Doldersum is een esdorp in de gemeente Westerveld, in
de Nederlandse 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.
Als tweede dorp komen we door Noordwolde. Noordwolde
is een dorp in de gemeente Weststellingwerf in de
provincie Friesland. De rotanindustrie heeft Noordwolde
landelijke bekendheid gegeven. Deze industrie ontstond bij
toeval omstreeks 1825. Een Duitse veenarbeider verbleef
een tijd in het dorp. Deze man kon mandjes vlechten van
in het wild groeiende wilgentenen. Hij leerde een aantal
inwoners wilgenmandjes maken. De verkoop van deze
mandjes leverde geld op. Al snel keken anderen hen de
kunst af. In 1860 hielden al zo'n tweehonderd gezinnen
zich bezig met deze huisindustrie.

Later in de 19e eeuw kreeg dominee Hindrik Edema van de
Tuuk, het idee om in deze omgeving rieten stoelen te gaan
maken. Hij kreeg dat idee in Amsterdam toen hij voor een
winkel stond waar uit Duitsland geïmporteerde stoelen
werden verkocht. De materialen waren hier voorhanden,
ook werkkrachten waren er in overvloed. Kleine
ondernemingen kwamen van de grond. Aan het einde van
de 19e eeuw werden er in en rond Noordwolde zo'n
200.000 stoelen per jaar gemaakt, die voor het grootste
gedeelte per trein werden geëxporteerd via station
Peperga. Het Nationaal Vlechtmuseum is gevestigd in de
voormalige Rijksrietvlechtschool.
Het volgende dorp waar we door Oosterstreek.
Oosterstreek is een dorp in de gemeente Weststellingwerf,
in de provincie Friesland.
Oosterstreek viel tot 1989 onder Noordwolde maar is
sindsdien een officieel erkende woonkern en daarmee een
zelfstandig dorp.
Halverwege de twintigste eeuw was er daadwerkelijk
sprake van een lintdorp, waarbij op kaarten de
naam Oosterstreek verscheen. Nadat Oosterstreek in 1989
een zelfstandige plaats werd groeide de kern verder uit.
Het vierde dorp waar we door heen wandelen is Boijl. Van
het dorp Boijl wordt voor het eerst in een oorkonde uit
1320 melding gemaakt. Abraham Jacob van der Aa, een
Nederlands letterkundige, schreef over de situatie in het
dorp omstreeks 1850: ‘van dit dorp liggen de huizen, ter
wederzijde van de kerk, in het geboomte verspreid. Men
telt, met de daaronder behoorende buurtjes Boekholt en
Rijsberpekamp, 300 inw., alle hervormd, die tot de
gemeente Noordwolde en Beuil behooren, en hier eene
kerk zonder toren hebben’.
De oorsprong van de naam Boijl is moeilijk te achterhalen,
op oude kaarten wordt geschreven Beul, Buil, Beuil en
zelfs Boylo. Mogelijk noemde men het ‘Beul’ vanwege het
harde werken oftewel ‘beulen’, de grond was immers
moeilijk te bewerken.

En als laatste komen we 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.
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.
Vervolgens gaat u weer terug naar het startpunt
Doldersum. U kunt eventueel in bezoekerscentrum
Grenzeloos Doldersum nog even binnen kijken.
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