13 km

Karresporen en Tjaskerplaatsen
Tijdens uw wandeltocht komt u karresporen tegen.
Deze sporen liepen van Olderberkoop in Friesland naar
Diever. Dit was destijds een belangrijke verbinding in de
Noord-Zuid infrastructuur. Op verschillende plaatsen
hebben Tjaskers gestaan. Dit waren verplaatsbare
molens die nodig waren om het te vervenen gebied te
ontwateren. De cirkelvormige geulen zijn nog altijd
zichtbaar in het bos. Naast Camping Zonnekamp ligt
nog een mooi restant.

Maatschappij van Weldadigheid
Het is 1818. Generaal Johannes van den Bosch en
zijn Maatschappij van Weldadigheid willen paupers
in Nederland perspectief op een beter bestaan bieden.
Frederiksoord was de eerste plaats waar de generaal met
carte blanche van Koning Willem de kolonisten nieuwe
kansen bood. Het begin van een groots maatschappelijk
experiment dat nog steeds zichtbaar is in het landschap
en aan de gebouwen die in deze kolonie
staan.

Jachthut ‘Breng mee’
De jachthut was de uitvalsbasis voor de vele
jachtpartijen die werden gehouden in Kolonie 7. Na
de jacht werd er gegeten en gedronken. Alleen de
fundering en de regenput zijn nog te zien.

Zorgvlied
Dit dorp kent een rijke historie van meer dan 200
jaar. Generaal Johannes van den Bosch gaf in 1823
de opdracht om hier de eerste landbouwschool van
Drenthe te bouwen. De rechtervleugel is nog te
herkennen aan de witte bejaardenwoningen naast de
R.K. Kerk.

Over het
Turf van
Vrouwenveld

Zorgvlied
Doldersum
Boschoord

Meer wandel- en fietsroutes zijn
verkrijgbaar bij de Weldadige
Oorden. Als leidraad kunt u
ook de gebiedskaart achterop
het ‘Weldadig Rondje’
gebruiken. Deze bevat nog
meer nuttige en interessante
informatie. Welkom toen,
welkom nu!

Colofon
Uitgave van:
Op de hoogte blijven van alle activiteiten in de Koloniën van
Weldadigheid? Meld u via de website aan voor de nieuwsbrief.
www.weldadigoord.nl

Een Weldadig Oord

weldadig_oord

KOLONIËN VAN
WELDADIGHEID

U kunt starten waar u wilt. Volg de blauwe routebordjes
met de tekst ‘Over het Turf van Vrouwenveld’ en geniet van
al het moois dat u onderweg ontdekt.

Over het Turf van Vrouwenveld
Deze 13 km lange wandelroute brengt u over het
Doldersummerveld, het Vrouwenveld en het Landgoed
Boschoord naar de Drentse dorpen Zorgvlied en
Doldersum. Zo’n 200 jaar geleden werkten hier de
vrouwen in het hoogveen van Vrouwenveld om turf,
dat hier gestoken werd, te keren om te drogen. Een
prachtige route door de bossen, over de heide, langs
plateauduinen en vennen.

Parkeer- en startplaatsen
Restaurant en B & B Grenzeloos
Hoeve Morgenster
Camping Zonnekamp
Camping Hertenweide
Hotel Restaurant Villa Nova
Park Drentheland

OVERHETTURFVANVROUWENVELD

Welkom in het gebied van de Vrije Koloniën
van Weldadigheid. Een uniek stuk Nederlandse
geschiedenis met een rijke historie gelegen in Drenthe,
Friesland en Overijssel. Omringd door drie schitterende
Nationale Parken: het Drents-Friese Wold, Weerribben
Wieden en het Dwingelderveld. Een prachtige
uitvalsbasis voor uw wandeltocht.

OVERHETTURFVANVROUWENVELD

Route: Zorgvlied – Doldersum – Boschoord

OVERHETTURFVANVROUWENVELD

OVERHETTURFVANVROUWENVELD

Welkom toen, welkom nu!

Doldersum
Doldersum
Zorgvlied
Zorgvlied
Zorgvlied
Zorgvlied

Let op! Op dit kaartje is de wandelroute globaal aangegeven. Wanneer u
de blauwe routebordjes volgt komt u
over de juiste paadjes en wegen.

Weldadige Rustpunten
Restaurant en B & B Grenzeloos

Tip!
Beklim de uitkijktoren op het Doldersummerveld. Bovenop
ervaart u ‘de grote stille heide’ en de adembenemende
horizon rondom.

Boijlerstraat 12 in Doldersum, (0521) 387 182

Camping Zonnekamp | Boskefé Kobus
De Ruyter de Wildtlaan 7 in Zorgvlied, (0521) 387 212

Doldersum

Hotel Restaurant Villa Nova

Het dorp is een typisch Drents dorp met alles erop en eraan.
Een brink, essen, weilanden, hooilanden en heidevelden.
De keuze om hier te gaan wonen ligt al meer dan 5000 jaar
voor de hand. De boorden van de Vledder AA waren
een optimale plaats om zich te vestigen. In de 19e eeuw
kwamen de kolonisten in Kolonie 7 wonen dat nu Landgoed
Boschoord heet. Op de brink ziet u een obelisk die herinnert
aan Notaris Huender uit Steenwijk. Hij zat in het bestuur
van de Maatschappij van Weldadigheid en heeft zich ingezet

Dorpsstraat 38 in Zorgvlied, (0521) 387 212

om het gebied beter te ontsluiten.

U passeert ook nog een grote plateauduin onderweg.

Jodenkerkhof op plateauduin
Langs de Boijlerweg ligt naast het witte woonhuis een
perceel dat al jaren de naam Jodenkerkhof draagt. Het
ligt op een kleine plateauduin dat u herkent aan de
steile rand met een vennetje daarbij. De aanwezigheid
van veen in de ondergrond is bepalend om een
plateauduin te onderscheiden van andere stuifduinen.

