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3.7 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.

Bekijk de route online
Scan deze code met de camera van

je smartphone.

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. U kunt gratis parkeren op het

parkeerterrein, recht van het gebouw.

Adres: Boijlerstraat 12, 8386XE Doldersum
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Doldersum

Doldersum is een klein esdorp en mogelijk ook het

oudste dorp van de voormalige gemeente Vledder.

Vlakbij liggen “de Majoor” en “de Generaal “, twee

oude grafheuvels uit de late Steen- of IJzertijd.

Noordelijk van Doldersum ligt het

Doldersummerveld.

Adres: Doldersum

2

Brink Doldersum

Er word verondersteld dat de buurtschap

Doldersum waarschijnlijk ouder is dan het

hoofddorp Vledder. Het had tot 1875 een eigen

(winter)schooltje en ook een eigen kerkje wordt

verondersteld. De brink van Doldersum werd

gerekend tot een van de mooiste.

Adres: Doldersum
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Madeweg, hol aan de madeweg

Deze weg loopt langs en door de “Maden”,

“Maten” of weilanden. In 1965 wordt de weg

aangelegd (als gevolg van de ruilverkaveling).

Hierin bevindt zich het eerste Onderduikershol.

Er zijn geen resten van het hol te vinden. Er

hebben ooit 4 jongens gezeten.

Adres: Madeweg, Doldersum
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Nijejoarsweg

Deze weg tussen Madeweg en Huenderweg werd

vroeger de Holleweg genoemd. In de

raadsvergaderingen van 1975 en 1978 werd

gevraagd de weg om te benoemen naar

Neijjaorsweg. Op de straatnaam borden staat

Neijoarsweg. Dus nog een andere schrijfwijze.

Adres: Nijejoarsweg, Doldersum
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Huenderweg met het monument van dhr.
Huender

Vroeger was dit de "weg van Vledder over

Doldersum naar Wateren". Deze weg is vernoemd

naar W. Huender, notaris, uit Steenwijk. Hij heeft

zich ingezet voor de verharding van de wegen

Vledder-Doldersum-Wateren en Doldersum- Boyl.

Adres: Huenderweg, Doldersum

6 Boijlerstraat met het huis van de
Jachtopziener

De eigenaar van een groot deel van de grond

rondom Vledder, baron T.E.J van der Feltz, liet dit

huisje bouwen voor de toenmalige jachtopziener

Kramer uit Nijensleek. De woning werd gebouwd

in een gebied dat met name gebruikt werd voor

de jacht.

Adres: Boijlerstraat 1, Doldersum

7 Eindpunt: Eindpunt Bezoekerscentrum

Grenzeloos Doldersum

We hopen dat u heerlijk heeft kunnen genieten

van de omgeving, nog even een hapje of drankje

in het restaurant bij Grenzeloos. U bent welkom.

De actuele openingstijden staan op de site van

grenzeloos-drenthe.nl (onderaan iedere pagina.

Adres: Boijlerstraat 12, 8386XE Doldersum

8



Tussenstops
1 2 3 4 5 6 7
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Een lekker kort rondje voor het slapen gaan of even voor

het ontbijt wanneer je overnacht in Doldersum? Of

misschien overnacht je wel niet in Doldersum, dan is dit

een heerlijk wandelrondje. Geniet van de vergezichten

met zonsondergang of zonsopgang, de wolkenlucht of

sterrenhemel. Luister naar het geluid van de vele vogels of

geniet van het spel van de eekhoorn en maak kennis met

dit lieftallige dorp. Grootste deel is verhard �etspad of

autoluwe weg. Honden kunnen aangelijnd meewandelen.

Jullie starten bij het bezoekerscentrum, om vervolgens

langs de Brink te wandelen. Via de Brink steekt u de

Huenderweg over, om vervolgens richting de Dieverseweg

te gaan. De Dieverseweg gaat over op de Madeweg.  Hier

wandelt u langs een hol, waar in september 1944, 4 jongens

hebben gezeten. Even rusten bij het bankje, doe maar

lekker even. Vergeet niet om af te slaan naar rechts

(Nijejoarsweg), aan het einde van de weg, gaat u rechtsaf.

Inderdaad dit heet Huenderweg. U loopt richting de Brink

en dan komt het u allemaal vast weer bekend voor. U

wandelt nog langs het monument van dhr. Huender. Op

naar het bezoekerscentrum! Het bezoekerscentrum is

gelegen aan de Boijlerstraat. Tegenover het

bezoekercentrum is het Jachtopzienershuisje. 

Tijdens deze route maak je een ommetje in Doldersum.

Doldersum is een Esdorp in de gemeente Westerveld (tot

1998 Vledder) ten noordoosten van Vledder. Ten zuiden

ervan liggen de Doldersumse Es en de

Doldersummermade (aan de Vledder Aa), ten noordoosten

het Doldersummerveld. De weg waar de route langs gaat,

was vroeger de verbindingsweg de heide op. De weg ligt

lager dan het land, het is uitgelopen door schapen. Ten

noordwesten van Doldersum ligt het recreatiegebied

Routebeschrijving


