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Type:

Wandeltocht

Lengte:

17.2 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

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

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

Grafheuvels de Generaal & Majoor

In de late Steentijd en Ijzertijd werden doden

begraven in grafheuvels. Drenthe kent er nog

vele honderden. Dichtbij het

Koelingsveld/Bouwersveld liggen twee

grafheuvels (de Majoor en de Generaal (is de

grootste en de oudste)) in Doldersum.

Adres: Doldersum

4

Woonwagenkamp Doldersum

Aan de Solweg van Vledder naar Doldersum was

er, vanaf ongeveer 1930, een woonwagenkamp.

Het kamp was uiterst sober ingericht, er was

nauwelijks bestrating, geen elektriciteit, geen

verlichting en geen toiletvoorziening.

Adres: Doldersum

5



Storklaan

De naam van deze straat komt waarschijnlijk van

de ooievaar. In het Drents is een ooievaar een

störk of stork. In het verleden zaten er meerdere

ooievaarsnesten in de bomen langs de weg.

Adres: boijlerstraat 12, 8386XE Doldersum

6

Solweg

Waar de naam vandaan komt is niet met

zekerheid te zeggen. De naam Solweg zou

verklaard kunnen worden doordat het uitkomt op

de sollen: ronde vennen met ondiep water. De

Solweg was vroeger een klinker-weg, vol kuilen en

gaten. Later is de weg geasfalteerd

Adres: Solweg, Doldersum

7

Meeuwenkolonie

In de jaren half 50 waren er veel meeuwen te

vinden bij het addergat (ven verderop). Te vinden

op het Bouwersveld en Koelingsveld. Op een

gegeven moment zijn ze naar andere ven gegaan.

Deze ven wordt daarom meeuwenkolonie

genoemd.

Adres: Doldersum

8

Urnenveld Koelingsveld/Bouwersveld

Het Koelingsveld en Bouwersveld vormen een

aaneengesloten natuurterrein. Hier ligt een van de

grootste urnenvelden van Noordwest-Europa uit

de late brons- en ijzertijd. Het terrein is in 1937

volledig afgegraven en zijn er meer dan 340

urnen gevonden.

Adres: Huenderweg, 8386XB Doldersum

9

Vledderhof

Tussen de Vledderesch (bos richting Vledder) en

de bossen van Boschoord ligt het Landgoed

Vledderhof. Het is een van de mooiste

voorbeelden van een ontginningslandgoed, zoals

ze in Drenthe aan het eind van de 19de eeuw op

allerlei plaatsen vorm kregen.

Adres: Vledderhof

10

Museum valse kunst Vledder

De glimlach loopt als rode draad door ons

museum in Vledder, waar puntgave neppers veel

bezoekers zand in de ogen strooien, is het echt of

vals of een knappe kopie? In het hoogseizoen is

het museum geopend van 10:00 - 17:00

Adres: vledder

11



Dorpsstraat Vledder

De Dorpsstraat is als naam pas door de

naamswijzigingen in 1960-1961 ontstaan. Vroeger

was het Wijk I. Later was het de Voorstraat. Ook

werd het de Hoofdstraat genoemd. Het pand waar

nu de chinees in zit heeft jaren dienst gedaan als

pastorie.

Adres: Dorpsstraat, Vledder

12

Vledder

Vledder is een esdorp. in de gemeente

Westerveld, in de Nederlandse provincie

Drenthe. Vledder kent, net als vele andere

Drentse brinkdorpen, een lange geschiedenis.

Adres: Vledder

13

Bosbad Vledder

Zwemmen is voor iedereen die het prettig vindt

om in het water te bewegen. Recreatief zwemmen

is voor iedereen toegankelijk. Tijdens de

openingsuren kan iedereen in zijn eigen tempo en

op zijn eigen manier vrij zwemmen.

Banenzwemmen en spelen gaan hi...

Adres: Vledderweg 21, 8381 AB Vledder

14

Miramar zeemuseum

Nergens in Drenthe vindt u de zee, behalve in

Vledder. Sinds 1965 is hier het Zeemuseum,

opgericht door Jeanne Warners. In meer dan 80

landen verzamelde zij duizenden soorten

schelpen, koralen, vissen en andere zeedieren. Tot

op hoge leeftijd struind...

Adres: Vledderweg 25, 8381 AB Vledder

15

Koningin Wilhelminalaan

Rond 1832 was dit de “Nieuwe Colonieweg van

Noordwolde over Frederik-oord”. Ook wordt er

gesproken over de “Noordwoldigerweg”. Rond

1900 zien we de naam “Koningin Wilhelminalaan”.

De straat loopt van Frederiksoord tot over de

grens met Friesland.

Adres: Frederiksoord

16

Museum De Proefkolonie Frederiksoord

ZIE - BELEEF - VERWONDER Welkom in dit

bijzondere belevingsmuseum dat u zo’n 200 jaar

terug in de tijd brengt. Hier ontdekt u de

oorsprong van onze verzorgingsstaat tijdens een

multimediale tijdreis. Beleef het verhaal van de

eerste kolonisten.

Adres: Majoor Van Swietenlaan 1A, 8382 CE

17



Frederiksoord

Frederiksoord is de oudste Kolonie van

Weldadigheid. Frederiksoord was in 1818 de plaats

waar Johannes van den Bosch met carte blanche

van Koning Willem I die paupers uit de stedelijke

gebieden nieuwe kansen bood.

Adres: Frederiksoord

18

Het Sterrebos

Bekijk meer >

Adres: 8382 GC Frederiksoord

19

Burgemeester Wynoldyweg

Deze weg draagt de naam van Johan Albert

Casper Wynoldy, burgemeester in de periode

1876- 1906 van Vledder. Vroeger werd er echter

ook gesproken over ‘den grintweg van

Frederiksoord naar Havelte’.

Adres: Frederiksoord

20

Hippisch complex Vledderlanden

De bekende Nederlandse architect Cor van

Kalfsbeek heeft een paardenbedrijf ontworpen dat

compleet uitgerust is met alle benodigde

voorzieningen. Welkom op Vledderlanden 1-3 in

Vledder!

Adres: Vledderlanden, Vledder

21

Oosteind

De naam van deze straat is in de loop van de

jaren niet veranderd. Het oostelijk deel van

Vledder werd vroeger al “Oosteind” genoemd.

Aan deze weg staat 1 van de oudste boerderijen in

Vledder. Deze boerderij is gebouwd in 1701.

Adres: Oosteind, Vledder

22

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

23



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

24 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

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

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

27
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Deze route gaat naar  het Sterrebos in Frederiksoord.

De geschiedenis van het Sterrebosch gaat terug tot 1614

wanneer François van Westerbeek gronden in de buurt

van Vledder aanschaft om deze te laten vervenen. Om de

turf te kunnen afvoeren liet hij de Westerbeeksloot graven

die uitkomt in de Wapserveense Aa. In 1766 wordt het

landgoed verkocht aan Jonker Nicolaas van Heloma die het

huidige Huis Westerbeek bouwt en het bijbehorende

Sterrebosch aanlegt.  Dit is een route van Koloniën van

Weldadigheid, deze start bij het bezoekerscentrum

Grenzeloos Doldersum. Als u de originele route wilt

wandelen kijk dan op de website van Weldadig

Oord. https://www.weldadigoord.nl/wp-

content/uploads/2021/04/2021-Wandelroute3km-

sterrebos.pdf

Wij hebben deze route verbonden met Doldersum. 

Bij het bezoekerscentrum ga je rechtsaf, richting Vledder.

Jullie komen diverse interessante punten tegen,  de

grafheuvels, waar het woonwagenkamp heeft gestaan,

storklaan, solweg, vledderhof, meeuwenkolonie etc... 

En uiteindelijk komen jullie in Vledder aan. Waar jullie

Museums Vledder tegenkomen en ook Zeemuseum

Miramar. Op naar Frederiksoord, daar staat museum de

Proefkolonie.  Uiteraard gaan jullie even het Sterrebos in.

De terugweg gaan jullie via de Vledderlanden en de

Heidemaats richting de Madeweg. Om vervolgens via de

Nijjaorsweg op de Huenderweg te belanden en aan uw

rechterhand is de Brink. 

Hier kunt u nog even binnen kijken in het

bezoekerscentrum Grenzeloos te Doldersum.

Routebeschrijving

https://www.weldadigoord.nl/wp-content/uploads/2021/04/2021-Wandelroute3km-sterrebos.pdf

