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Knapzakroute 
Zorgvlied-
Doldersum K36
De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie in 
de pdf.

Startpunten
Hotel-restaurant Villa-Nova, Dorpsstraat 38, 
8437 PB Zorgvlied

Restaurant Grenzeloos en Zo, 
Boylerstraat 12, 8386 XE Doldersum
 
Lengte route: 21 km
In tweeën te splitsen:
• Lus Zorgvlied (10 km) 1-4, daar rechtdoor naar 

17 en verder.
• Lus Doldersum (11,5 km) 13-17, daar 

rechtdoor naar 4 en verder.

Begaanbaarheid paden  
Redelijk te belopen in alle jaargetijden. 

Honden  
Grotendeels toegestaan, mits aangelijnd. Alleen 
niet toegestaan op het Doldersummerveld 
vanwege de schapen en runderen.

1  Start
• Vanuit het hotel gaat u rechtsaf. 
• U volgt de Dorpsstraat en passeert de 

Andreaskerk.
• Op de kruising gaat u rechtdoor richting 

Doldersum (paddenstoel 22617). Volg het 
fietspad.

• U passeert eerst camping Hertenweide en 
even later camping Zonnekamp.

2  Sporen van de oude Elslooseweg
• Voorbij de receptie van camping Zonnekamp 

gaat u rechtsaf het bospad op.
• Hou daarna op de splitsing links aan.



3  Schipsloot zonder schepen
• Aan het eind van het bospad steekt u de 

zandweg over en gaat u rechtdoor.
• Volg het pad langs de bosrand en de 

Kolonievaart. Deze brede sloot vormt de 
grens met Friesland.

• Het pad langs de bosrand blijft u volgen 
tot aan het eerste huis aan uw 
rechterhand. Hier gaat u linksaf het bos 
in.

4  Vrouwenwerk op het Vrouwenveld
• Op de kruising van zandwegen moet u 

schuin rechtsaf.
• Bij het eerste pad aan uw rechterhand 

gaat u opnieuw rechtsaf.
• Het pad wordt verderop een smal paadje 

door het veen. U bent op het 
Vrouwenveld gekomen.

5  De bossen van Boschoord
• Bij het bos wordt het pad wat breder. 

Daar moet u rechtdoor lopen. 

6  Een dorp in het bos
• U komt uit bij een asfaltweg met een 

naastliggend fietspad. Steek het fietspad 
en de weg over en loop rechtdoor.

• Nadat de verharde weg een zandweg 
geworden is, neemt u het eerste pad 
rechtsaf.

• Op dit pad moet u verderop een smal 
paadje linksaf hebben. Op deze plek komt 
een breder pad van rechts op het pad uit.

• Aan het eind van dit kronkelende paadje 
neemt u op de kruising het bredere pad 
rechtdoor.

7  De pingo van Boschoord
• Op de volgende kruising, die ongeveer 25 

meter vóór een hoog dennenbos is, gaat 
u linksaf.

• Een kruising verder moet u rechtdoor.
• Op de Y-splitsing houdt u even later 

rechts aan. Het pad maakt een bocht 
naar rechts.

8  Kolonievaart
• Op het volgende kruispunt gaat u linksaf 

een lange, brede zandweg op.

• Even later neemt u op de vijfsprong het 
tweede pad rechts.

• Blijf dit pad volgen, negeer de zijpaden.
• Bij het weiland aangekomen gaat u 

rechtsaf. U komt uit bij de Kolonievaart 
die hier de Verlengde Nijensleeker 
Schipsloot heet. Daarachter ligt de 
verharde Boschoordweg. Vóór het water 
slaat u linksaf.

9  Kolonie VII bleek een vergissing
• Neem de eerste weg links, Schoollaan. 

De laan blijft u volgen.

10  Jongkindt Coninck en het einde van 
 Kolonie VII

• Bij de Jongkindt Conincklaan gaat u 
linksaf.

11  Huisnummer 1
• Direct na de woning met huisnummer 1 

neemt u het pad rechtsaf.
• Waar het pad een beetje naar links buigt, 

gaat u op de viersprong rechtsaf.
• Neem hierna het eerste pad linksaf. Blijf 

later het kronkelende pad volgen.

12  Akkerland in het bos
• U komt bij de punt van een akker uit. Hier 

gaat u met een scherpe bocht linksaf de 
brede zandweg op.

• Hierna neemt u het eerste pad rechtsaf.
• Op de kruising van paden gaat u linksaf.
• Op de T-splitsing van paden gaat u 

rechtsaf.
• Na een afsluitbalk komt u bij een 

knooppunt van paden. Hier moet u 
rechtdoor lopen en vervolgens gaat u na 
20 meter met de bocht mee naar links.

13  Dorp in een uithoek van Drenthe
• Dit pad volgt u bijna tot de doorgaande 

weg. Vlak daarvoor maakt u een scherpe 
bocht naar links Landgoed Boschoord op. 

• Start u vanuit Doldersum bij Restaurant 
Grenzeloos en Zo, neem dan het zandpad 
naast het restaurant. Ga dan na 20 meter 
rechtsaf Landgoed Boschoord op.

• Op de vijfsprong neemt u het tweede pad 
rechts.

• Het pad maakt een bocht naar links. 
Meteen daarna neemt u het eerste pad 
rechtsaf.

• U komt uit op een brede zandweg. Hier 
gaat u rechtsaf.

14  Boylerstraat
• Steek het fietspad en de doorgaande 

weg (Doldersum – Boyl) over. Vervolg uw 
weg over de zandweg aan de andere 
kant.

• Zandweg en naastliggend fietspad 
maken een bocht naar links. Op dit punt 
loopt u rechtdoor.

• Het pad wordt hier en daar enigszins 
onderbroken door struikgewas. Blijf 
echter het pad volgen.

• Vóór het gaas houdt u links aan. U komt 
uit bij de uitkijktoren.

15  Uitkijken over het Doldersummerveld
• Bij de uitkijktoren gaat u rechtsaf het 

veerooster over. 
• Let op: het Doldersummerveld is verboden 

voor honden. Loopt u met de hond ga dan 
bij de uitkijktoren linksaf. Ga daarna 
rechtsaf het fietspad (Elsloose weg) op en 
loop naar punt 17.

• Loop rechtdoor de heide op (negeer het 
paaltje met paarse kop).

• Vervolgens loopt u na 150 meter bij een 
paar bomen met de bocht mee naar links.

• Het pad komt uit op een breder pad. Sla 
hier rechtsaf en loop het open veld op.

16  Grote brand op het Doldersummerveld
• Op het hooggelegen punt op het veld 

gaat u met het pad mee naar links. Het 
pad wordt verderop breder.

• U komt terug in het bos en passeert 
opnieuw een veerooster.

• Vervolgens komt u op een fietspad uit. 
Hier moet u een stukje rechtsaf.

17  Elslose weg
• Op de kruising van fietspaden slaat u 

rechtsaf richting Appelscha. U bent terug 
op de Jongkindt Conincklaan.

• Na ongeveer één kilometer gaat u 
rechtsaf het fietspad over het 
Doldersummerveld op. 

• Let op: het Doldersummerveld is verboden 
voor honden. Loopt u met de hond ga dan 
op het fietspad rechtdoor. Volg het fietspad 
over de Lange Drift. Ga verder met punt 20.

• U volgt het fietspad ongeveer 750 meter.

18  Lange Drift
• Bij een eikenboom en een paaltje met 

paarse kop neemt u linksaf het pad 
richting bosrand.

• Bij de eerste boom rechts aanhouden en 
direct daarna linksaf.

• U doorkruist een voormalig bos en 
verlaat het terrein over een veerooster. 

• Loop na het rooster rechtdoor. Aan uw 
rechterhand ligt landbouwgrond.

• Neem hierna het eerste pad links.
• Vlak voor het weilandje neemt u een 

smal pad rechtsaf.
• Na een heideveldje loopt u in feite 

rechtdoor over een breder pad.

19  Keukenlaan
• Na het houten hek gaat u linksaf, 

Keukenlaan.
• Aan het eind van de Keukenlaan neemt u 

de verharde weg rechtsaf, Lange Drift.

20  Wateren
• Steek de doorgaande klinkerweg over en 

vervolg de Lange Drift.
• Neem daarna de eerste weg links, 

Hogeweg.

21  Op weg naar Zorgvlied
• Op de kruising blijft u rechtdoor gaan.
• De Hogeweg maakt een bocht naar links.
• U komt op de Dorpsstraat uit waar u 

rechts het startpunt al ziet liggen.


