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Landgoederen Boschoord en Vledderhof
We maken een mooie wandeling in Drenthe tussen de dorpen Vledder en Doldersum,
vrijwel uitsluitend over onverharde paden. Op het eerste deel van de route lopen we door
de bossen van landgoed Boschoord die eigendom zijn van de Maatschappij van
Weldadigheid. De organisatie werd opgericht om de armoede te bestrijden door middel
van landbouwkolonies. Omdat de grond hier niet vruchtbaar genoeg was is er uiteindelijk
bos aangeplant. Op het tweede deel van de tocht komen we in een meer halfopen
landschap met heideveldjes, vennen en boerenland het Vledderveld. We doorkruisen de
Vledderesch en wandelen over het prachtige landgoed Vledderhof met zijn statige lanen
met rhododendrons en Amerikaanse eiken. Het landgoed is hier rond 1740 gevestigd, het
landhuis werd in 1860 gebouwd. Op het landgoed komen veel amfibieën en reptielen
voor. We genieten met volle teugen van de ongekende rust en stilte in dit gebied.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats steek je het asfaltweggetje over en loop je een bospaadje in
langs een bordje ‘Landgoed Boschoord’. Je neemt het eerste pad naar links bij een paaltje
met een blauw vlakje met zwarte pijl, een grassig bospad en voorlopig blijf je dit blauwe
vlakje met zwarte pijl volgen. Nu neem je het eerste pad naar rechts. Aan het eind linksaf,
grassig bospad. Nu weer het eerste pad naar rechts. Aan het eind links. Paden naar links
negeren. Je neemt na ruim 300 meter het eerste pad schuin naar rechts. Je loopt langs
een heideveldje aan je linkerhand en op een driesprong ga je linksaf (hier wijk je af van
de gemarkeerde route, die rechtdoor gaat). Je hebt nu ook weer dat heideveldje aan je
linkerhand. Het pad met een bocht naar rechts volgen.
2. Aan het eind op een T-splitsing rechtsaf. Een pad naar rechts negeren en even
daarna neem je een pad naar links (bij een paaltje aan je rechterhand met een groen
vlakje en een zwarte pijl). Je loopt door een sparrenbos. Aan het eind op T-splitsing
rechtsaf. Nu neem je het vijfde pad naar links, een breed pad (dat is even voor een eerste
pad naar rechts). Je loopt door tot een houten afsluitboom en je komt uit op een brede
zandweg met fietspad van betonplaten. Hier ga je rechtsaf. Je passeert huisnummer 3
aan je rechterhand, je passeert een speelweide aan je linkerhand en daarna neem je het
eerste pad naar links bij een bordje ‘Landgoed Boschoord’.
3. Je passeert een houten afsluitboom en je volgt een brede bosweg. Doorlopen tot een
duidelijke vijfsprong met aan je rechterhand een bankje. Hier neem je het eerste pad naar
links. Dit pad ruim 650 meter helemaal uitlopen. Aan het eind linksaf, een breed
karrenspoor. Je passeert huisnummer 6 aan je rechterhand. Je passeert een houten
afsluitboom en even daarna op een driesprong rechtdoor, Schoollaan, een eikenlaan. Op
een breed kruispunt rechtsaf, je steekt een fietspad over en je volgt de Jonckindt
Conincklaan, een brede eikenlaan. Deze blijf je volgen tot een asfaltweg. Vlak voor de
bocht van die asfaltweg (Storklaan) ga je rechtsaf langs een bordje ‘Landgoed Boschoord’
een beukenlaan in. Aan het eind linksaf, langs de slootrand met aan je linkerhand
weiland. Aan het eind rechts naar de onverharde weg toe en hier links.
4. Een asfaltweg oversteken en rechtdoor, brede onverharde weg met naastliggend
grindfietspad, Turfpad. Je loopt tussen de velden. Nu ga je na krap 450 meter, pal voor
de toegangsweg naar huisnummer 3 aan je rechterhand linksaf, een graspad tussen
bomen. Je komt uit bij een asfaltfietspad. Hier ga je rechtsaf over het fietspad langs de
bosrand. Het fietspad met een bocht naar rechts volgen. Na een picknickbank aan je
rechterhand rechtsaf naar het ven, een bospad. Je loopt om het ven heen. Je passeert
een houten afsluitboom en komt uit op een zandweg met grindfietspad voor het
boerenland. Hier ga je linksaf langs de bosrand. Waar het fietspad afbuigt naar links goed
opletten, want kort daarna neem je het eerste smalle paadje naar rechts. Je loopt over
een heideveldje. Je komt op een driesprong en hier ga je rechtsaf. Je passeert aan je
linkerhand een bankje. Bij een paaltje met rode kop meebuigen naar links langs een
grasland aan je rechterhand.

5. Fietspad van betonplaten en een zandweg kruisen en rechtdoor, een smal bospaadje.
Het paadje komt uit bij een ven. Meebuigen naar links. Je hebt aan je linkerhand een
bankje. Je gaat hier rechtsaf. Je komt uit op een brede zandweg met een fietspad van
betonplaten. Hier ga je linksaf. Nu neem je het eerste pad linksaf bij een bordje
‘Opengesteld voor wandelaars’. Je gaat over twee houten balken het bos in. Je hebt het
ven weer aan je linkerhand. Met het pad meebuigen naar rechts. Dan loop je langs de
bosrand en een akker. Meebuigen naar links en waar het pad opnieuw naar rechts buigt,
ga je rechtdoor een smal paadje het bos in bij een boom met wit-rood kruis. Kort daarna
kom je bij een ander breder pad. Iets naar rechts en direct daarna op een driesprong
linksaf. Even daarna op een kruising rechtdoor (paal met rode kop). Je passeert een
bankje aan je rechterhand met uitzicht op een open veld. Je loopt langs dat open veld en
dan ga je het bos weer in. Op twee kruisingen rechtdoor. Aan het eind kom je op een
bredere bosweg.
6. Hier ga je linksaf. Nu neem je het eerste pad linksaf langs een houten slagboom. Je
loopt parallel aan het fietspad. Pad naar links negeren. Je passeert een bankje aan je
linkerhand. Waar het pad een duidelijke bocht naar links maakt ga je rechtdoor en je
steekt het fietspad over. Je volgt een paadje het bos in. Het paadje loopt het bos uit en je
komt bij een grasveldje. Links aanhouden in de richting van een bordje van
Staatsbosbeheer en rechtdoor over het parkeerplaatsje tot een asfaltweg De Jaren. Hier
ga je linksaf, wordt klinkerweg. Even daarna op kruising bij een ANWB-paddestoel ga je
rechtsaf langs een bord van het Drentse Landschap ‘Landgoed Vledderhof’, een
karrenspoor. Je draait met de bocht mee naar links langs de bosrand. Op de hoek van
het grasland voor houten hekken meebuigen naar rechts over een grassig pad langs de
bosrand. Met de bocht meebuigen naar links. Je loopt even door een stukje bos. Dan
kom je op een driesprong voor een ander groot open veld. Hier rechtsaf, een grassig pad
langs de bosrand. Met bochten blijven volgen. Je komt uit op een ander breed pad aan
de bosrand.
7. Even rechtdoor en direct daarna ga je linksaf, een grassig pad met aan weerszijden
eiken langs een bordje ‘Opengesteld Particulier Eigendom’ tussen de open velden. Je
komt uit op een grindweg en je loopt rechtdoor. Je passeert aan je linkerhand Huis
Vledderhof en je draait met de grindweg mee naar rechts. Op de eerste kruising linksaf.
Je passeert een stenen elektriciteitshuisje. Je passeert een grasland aan je rechterhand.
Even daarna op een kruising rechtsaf, opnieuw het grasland aan je rechterhand. Nu
neem je het tweede pad naar rechts bij een bordje van het Drents Landschap langs een
houten slagboom en bij een paal met paarse kop. Nu neem je het eerste pad naar links.
Dit pad volgen tot een kruising. Hier ga je linksaf. Met het pad meebuigen naar rechts het
bos in. Dit pad blijf je volgen tot je weer uitkomt bij de dagcamping en het parkeerterrein.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeerplaats
parkeerplaats bij dagcamping aan de Storklaan, een zijstraat van de Solweg tussen
Vledder en Doldersum.
Openbaar vervoer
niet bereikbaar met OV.
Lengte van de wandeling
12 km.

Horeca onderweg
geen horeca.
Percentage verhard-onverhard
5%-95%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-vledderveld/14751/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

