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Type:

Wandeltocht

Lengte:

21.0 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

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 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

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



Jongkindt Conincklaan

In de periode 1859 tot 1876 is Jongkindt Coninck

(1834 – 1885) directeur van de Maatschappij van

Weldadigheid. De eerste bebouwing van

Boschoord komt in die periode tot stand. Vroeger

droeg deze laan de naam Hoofdweg.

Adres: Doldersum

5

Schoollaan

De laan droeg vroeger de naam Vaartweg. Aan de

schoollaan stond de school (“Rijksschool III”) en

over de overkant de schoolmeesters woning.

Adres: Schoollaan, Boschoord

6

Schooltje Boschoord

Tot 1844 was Meester Jan Hessels van Wolda

verantwoordelijk voor het onderwijs in de Koloniën

van Weldadigheid. Daarna kwamen in 1866 de

scholen onder de verantwoording van het rijk.

Adres: Boschoord

7

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

8

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

9

Camping Zonnekamp

Camping Zonnekamp is een rustige camping,

gelegen op de grens tussen Drenthe en Friesland.

Aan de rand van het Drents Friese Wold. De

camping is onderverdeeld in jaar-,seizoen en

toeristische kampeerplaatsen. Ook hebben we

enkele chalets voor de verhuur.

Adres: de Ruyter de Wildtlaan 7, 8437 PC

Zorgvlied

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

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

14

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

15

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

16



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

17

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

18

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

19

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

20
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De route Knapzakroute Doldersum-Zorgvlied (K36)

Deze Knapzakroute breng je door de uitgestrekte bossen

en heidevelden van Zuidwest-Drenthe. Onderweg maak je

op allerlei plaatsen kennis met de negentiende-eeuwse

geschiedenis van het gebied waarin de Maatschappij van

Weldadigheid de hoofdrol vervulde.

Zo besloot de Maatschappij om in het dorp Zorgvlied een

Landbouw-kundig Instituut op te richten. Hier zouden de

kinderen van kolonisten, als ze goed konden leren, van de

Maatschappij de kans krijgen om later opzichter te worden.

In de praktijk kwam er echter niet al te veel van deze

goede bedoelingen terecht. De geschiedenis van Zorgvlied

ging een andere kant op, zoals u onderweg zult zien. De

meeste bossen waar de Knapzakroute u doorheen brengt,

zijn een rechtstreeks gevolg van de keuze voor bosbouw

die de Maatschappij van Weldadigheid halverwege de

negentiende eeuw hier maakte. Hout bracht uiteindelijk

meer op dan de aardappels van de kolonisten… De

koloniehuisjes van Boschoord verkommerden. De route laat

je uitgebreid kennismaken met de schoonheid van het

Doldersummerveld. Vanaf de uitkijktoren heb je een

ongeëvenaard uitzicht over een van de grootste en rijkste

heidevelden van Drenthe.

Start u vanuit Doldersum bij Bezoekerscentrum

Grenzeloos, neem dan het zandpad naast het

bezoekerscentrum.   Ga Linksaf naar  Landgoed

Boschoord. 

Via de Jongkindt Conincklaan en de schoollaan gaat u

naar het schooltje Boschoord. 

U bevindt zich in de omgeving van Boschoord

(Trajectum). 

Volg de route om uiteindelijk op De Ruyter de Wildtlaan

uit te komen. 

Het dorp heet Zorgvlied. 

Je kunt even uitwijken naar het bankje van the Incredible

dr. Pol. 

Via de Hogeweg, Lange Drift en Keukenlaan kom je

uiteindelijk bij het Karrespoor aan. 

In dit gebied bevindt zich ook het Vlinderreservaat en de

uitkijktoren, langs het jodenkerkhof , naar het

jachtopzienershuisje weer terug naar Grenzeloos. 

Je zou evt. nog een lusje langs de Brink en bij de naald

van dhr. Huender wandelen. 

Routebeschrijving


