
Doldersum -Doldersum -
Lange poelLange poel

Type:

Wandeltocht

Lengte:

15.7 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

1

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

2 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

3

Landgoed Boschoord

Landgoed Boschoord is een bijzonder gebied aan

de zuidflank van het Drents-Friese Wold. Het is

650 hectare groot en bestaat voor een groot deel

uit bos, maar er liggen ook veentjes en vennetjes

met hoge natuurwaarden.

Adres: Doldersum

4



Jodenkerkhof

De naam Jodenkerkhof komt voor bij een klein

ongeveer 1,25 m hoger gelegen perceel aan de

weg van Doldersum naar Boijl. In 1833 heeft de

archeoloog C.J.C. Reuvens naar deze plek gezocht

en hij noemde het toen “Smousenkerkhof.”

Adres: Doldersum

5

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

6

Vrouwenveld

In de bossen van Boschoord ligt de vrouwenlaan.

Hier draagt ook het voormalige heideveld de

bijzondere naam Vrouwenveld. Uiteraard leidt er

een Vrouwenlaan vanuit Boschoord naar het

Vrouwenveld.

Adres: Vrouwenlaan, Doldersum

7

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

8

Vlinderreservaat

Het Drentse Doldersummerveld is door De

Vlinderstichting uitgeroepen tot vlinderreservaat.

In het gebied komen zeldzame vlinders voor en de

beheerder, Stichting Het Drentse landschap.

Adres: Doldersum

9

Sporen in het veld

In afgelopen decennium zijn op de heidevelden in

Drenthe patronen van oude routes tussen

verschillende steden ontdekt. Vanaf de vroege

middeleeuwen tot in de 18e eeuw volgend een

karren, koetsen en rijtuigen deze routes.

Adres: Doldersum

10



Ruyter de Wildtlaan

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 onder meer de villa ‘Castera Vetera’, die

voltooid werd in 1862.

Adres: Zorgvlied

11

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

12

Bankje van Dr. Pol

De op Woater’n geboren Jan Haarm Pol, meer

bekend van de tillevisie als ‘the incredible dr. Pol’

(‘de ongelooflijke dr. Pol’), heeft bij Obadja an de

Dorpsstroate op Zorgvlied, an de aandere kaante

van de bos, een eigen zitbankje aangeboden

gekregen.

Adres: zorgvlied

13

Speelvijver Canadameer

Het Canadameer (Aekingermeer) ligt in het

Nationaal Park Drents-Friese Wold tussen

Appelscha en Wateren, omringd met bomen. Het

heeft een zandstrand en een kiosk op loopafstand.

Er zijn geen toiletten en douches aanwezig.

Adres: 8424 Elsloo

14

Schaapskooi Drents Friese Wold

Deze particuliere kudde bestaat uit 440 schapen

en wordt geweid in het gebied van het Nationaal

park Drents Friese Wold.

Adres: Appelschaseweg 4, 8438 SJ Wateren

15

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

16



Monument executie gevluchte arbeiders

Het monument in het Wapserveld te Doldersum

(gemeente Westerveld) is opgericht ter

nagedachtenis aan zeven jongens die hier op 8

september 1944 door de bezetter zijn gefusilleerd.

Van het zevental overleefde één de fusillade.

Adres: Doldersummerveld, 8426 SJ Doldersum

17

Doldersummerveld

Het Doldersummerveld is een van de grootste

heidevelden van Drenthe met een unieke flora en

fauna.  Het is een vochtig heidegebied binnen het

Nationaal Park Drents-Friese Wold en in

eigendom van Het Drentse Landschap. Het veld is

geen vlak gebied.

Adres: Doldersummerveld

18

Informatiecentrum Huenderhoeve

Informatiecentrum Huenderhoeve bevindt zich in

een voormalige schaapskooi en is geopend van

april t/m oktober, vlakbij het Doldersummerveld.

Adres: Huenderweg 1, 8386 XB Doldersum

19

Schaapskudde Drents- Friese Wold

De schaapskudde begraast de heideterreinen van

het Doldersummerveld en het Wapserveld. In

2003 werd Catrinus Homan gevraagd om de

kudde te gaan hoeden. De kudde bestaat uit

raszuivere Schoonebeker heideschapen, het

zeldzaamste ras van Nederland.

Adres: Doldersum

20

Derde hol, aan de linkerkant van huisje 68

Aan de linkerkant van huisje 68 is het derde hol te

vinden. Ook hier zijn geen resten van te vinden.

Bij het derde hol bleven 3 mensen achter. Ze

hebben er 2 dagen en 3 nachten ingezeten. Het

hol is herkenbaar aan het gele bordje.

Adres: Doldersum

21

Tweede hol, tussen huis 81 & 79

Tussen huisje 81 en huisje 79 loopt een wal in het

bos. Daar bevond zich het tweede hol. Er zijn

geen resten van het hol te vinden. Bij het tweede

hol bleven 5 mensen achter. Het hol is herkenbaar

aan het gele bordje.

Adres: Dieverseweg 79, Doldersum

22



Sophiahoeve

Vanaf 1910 koopt de Maatschappij van

Weldadigheid grote hoeveelheden grond. De

eerste boerderij die de Maatschappij van

Weldadigheid bouwde werd vernoemd naar Van

der Feltz' dochter Sophie. Zij legde in 1927 de

eerste steen. Nu is het een boerderij.

Adres: Doldersum

23

Bungalowpark Doldersum

Er staan 118 huizen in het bungalowpark.  Dat is

aanzienlijk meer, dan in de kern (21 huizen).  Het

gemiddelde bouwjaar van de huizen in dit

Bungalowpark is 1975. Het meest recent gebouwde

huis in het bungalowpark stamt uit 2022.

Adres: Doldersum

24

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

25

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

26

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

27

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

28
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De route Doldersum - Lange Poel gaat langs de dorpen

Boschoord, Zorgvlied en Wateren. Verder kom je nog langs

het Canadameer, het informatiecentrum Huenderhoeve en

de Schaapskooi Drents-Friese Wold. De wandelroute

Doldersum- Lange Poel gaat dwars door het natuurgebied

Drents-Friese Wold. 

Een ideale route dus als je van de natuur houdt. Het

Drents Friese Wold is namelijk een van de grootste

aaneengesloten bosgebieden van ons land. Je dwaalt hier

van zandverstuiving naar vennetje, van heide naar

moeras. En je ziet hier nog het typische

esdorpenlandschap: bolle akkers rond de dorpjes en

beekdalen vol bloeiende bloemen. In het kletsnatte

moerasgebied Aekingerbroek sta je aan de oorsprong van

de Vledder Aa, die weer vrijuit mag stromen. En in het

stuivende Aekingerzand is het makkelijk voor te stellen

hoe de onmetelijke zandvlakten van het Drenthe van

vroeger eruit hebben gezien. Het Drents-Friese Wold is

niet alleen groot, het is ook groots in zijn schoonheid.

We gaan bij het bezoekerscentrum linksaf. U passeert het

Jodenkerkhof, dit ligt gelegen in gebied Boschoord.  In dit

gebied ligt ook het vrouwenveld. Na ongeveer 800 meter

steek je de weg over (rechtspad). Je wandelt constant over

het �etspad. Om vervolgens rechtsaf te gaan. Hier gaan

jullie naar de uitkijktoren van Doldersum. Je wandelt langs

het vlinderreservaat. Op dit moment bevinden jullie je op

het Doldersummerveld.    Tijdens de wandeling het

karrespoor tegen, wat in 2021 is onthult. 

Via het Karrespoor komt u uiteindelijk in Zorgvlied aan.

Waar u het prachtige bankje kunt bewonderen van oud

inwoner van Wateren/Zorgvlied, the incredible dr. Poll.

(wel even afwijken van de route)  Via Ruyter de Wildtlaan

gaan jullie met een lus naar het canadameer. Via het dorp

Wateren komen jullie bij het monument.  Via het

Doldersummerveld langs het infocentrum Huenderhoeve,

evt afwijken voor de 2 holen van het monument,  langs de

So�ahoeve.  Het bungalowpark, kun je evt afwijken naar

het derde hol. Op naar de Brink, om evt. nog even bij de

naald van dhr. Huender te stoppen. Eindigt u weer bij het

startpunt. 

Routebeschrijving


