M.A.C. "De Wâlden"

Drachten

ToerTochT
door de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid
t.g.v.
het 200-jarig jubileum.
Uitzetters:
Jeanine van der Zijden, namens Maatschappij van Weldadigheid en
Arie Boogert, namens MAC De Wâlden.








De tocht is te rijden met auto's en motoren.
De route gaat over verharde wegen, soms zijn het wegen met steenslag of grint.
De lengte van de toertocht is ongeveer 70 km.
Onderweg krijgt u een aantal vragen. De antwoorden moet u noteren op uw controlekaart.
Ook hebt u een aantal foto's meegekregen. Deze staan niet in volgorde. De foto's kunnen links en rechts van uw
route staan. U moet beginnen met blad 1. De bedoeling is dat u de letter linksonder bij de foto's in volgorde van
passeren onderaan op uw controlekaart noteert. Het kan zijn dat u een foto niet vindt. In het routeboek staat
wanneer u met blad 2 moet beginnen.
Mocht u door wegwerkzaamheden de aangegeven route niet kunnen volgen, dan moet u proberen de route zo
snel mogelijk weer op te pakken. Daarom zijn er veel straatnamen opgenomen.

Routeboek
A.
1.

Start is bij B&B Hoeve Morgenster, Huenderweg 17, 8386 XB Doldersum. Vanaf het erf gaat u naar links. U
verlaat Doldersum. Dit is richting Vledder.
U ziet aan de rechterkant twee grafheuvels. Er zijn in dit gebied meerdere grafheuvels en
urnenvelden gevonden. In de volksmond heten deze grafheuvels de Generaal en de Majoor. Er staat geen
bordje.

Vraag A. Hoe heet het bosgebied waar de grafheuvels liggen?
Noteer uw antwoord in vakje A op uw controlekaart.
2. U gaat rechtsaf de Storklaan in. Direct aan de rechterkant staat een paaltje (foto
links, ze worden vervangen door de rechter foto. Hier wordt nu aan gewerkt) met
daarop M v W (Maatschappij van Weldadigheid), dat aangeeft dat hier een gebied
van de Maatschappij van Weldadigheid begint of eindigt. De Storklaan gaat later
over in Werkhorstlaan.
3. In de bocht ziet u rechts een breed zandpad. Dit is de Jongkindt
Conincklaan (Jongkindt Coninck was van 1859 tot 1876 directeur van de Maatschappij van Weldadigheid),
eerder heeft die weg Hoofdweg geheten. Er werden een school, wijkmeesterwoning, schaapskooi,
schoolmeesterwoning en ongeveer 24 koloniewoningen gebouwd aan de Hoofdweg. Inmiddels staan er niet
zoveel koloniewoningen meer.
4. Bij Weldadig Oord Hoeve Werkhorst volgen we de weg naar rechts.
5. Einde weg rechts (Oostvierdeparten, gaat later over in Boschoordweg)
6. Op de viersprong gaat u rechtsaf, dit is de Alteveersweg.
7. Op de einde weg gaat u rechtsaf de Doldersumsestraat in. Dit wordt later de Boylerstraat.
Vraag B. Naar welke plaats gaat de Boylerstraat? Noteer uw antwoord in vakje B op uw controlekaart.
8. U passeert een wit plaatsnaambord van Boschoord. Later rijdt u het dorp Doldersum in.
9. Aan uw linkerhand staat een Jachtopzienerswoning. Hier staat een informatiebord bij.

Vraag C. Hoeveel getallen staan er op het informatiebord? Noteer uw antwoord in vakje C op uw controlekaart.
10. Op de Brink van Doldersum gaat u linksaf richting Wateren. U verlaat Doldersum.
11. U passeert een veerooster. U komt bij een natuurterrein. Hier lopen Schotse hooglanders en Schoonebeeker
Heideschapen vrij rond. Het kan zijn dat ze midden op de weg staan. Probeer ze rustig te passeren. Midden
op het natuurterrein op de Huenderweg staat rechts een geel bord dat verwijst naar een oorlogsmonument.
Het ligt een stukje van de weg. U kunt het te voet bereiken.
12. U passeert het witte plaatsnaambord van Wateren. Aan het eind van de Huenderweg gaat u linksaf maar
niet zonder even stil te staan bij "the Incredible Dr. Pol" (Jan-Harm Pol) die op 4 september 1942 in het huis
waar je nu tegenaan rijdt, Wateren 20, geboren is. Deze weg heet Wateren en behoorde tot de geschiedenis
van Groot en Klein Wateren nu Wateren, Zorgvlied en Oude Willem.
13. Bij de splitsing gaan we rechtsaf de Dorpsstraat in. U passeert een blauw plaatsnaambord van Zorgvlied.
14. Links van de weg staat Het Amsterdamse Huis.
Vraag D. Welk huisnummer heeft dit huis? Noteer uw antwoord in vakje D op uw controlekaart.
15. U rijdt de Dorpsstraat uit en gaat naar rechts. Hier staat geen straatnaambord. U passeert een
verkeerspaddenstoel.
16. Bij huisnummer 30 aan de linkerkant hebt u een Tolhuis.
Vraag E. Hoeveel moest iemand met een tweewielig voertuig met een bok ervoor betalen?
Noteer uw antwoord in vakje E op uw controlekaart.
17. Aan het eind gaat u linksaf de Boijlerweg op. U passeert een blauw plaatsnaambord van Boijl.
Vraag F. In welke provincie ligt deze plaats? Noteer uw antwoord in vakje F op uw controlekaart.
18.
19.
20.
21.
22.

U gaat linksaf de Boschoordweg in.
Bij de viersprong gaat u rechtsaf de Alteveersweg in, deze gaat later over in Dwarsvaartweg.
Rechtsaf de Schoolstraat in. U passeert een blauw plaatsnaambord van Oosterstreek.
Linksaf gaat u de weg Oosterstreek op. U passeert weer een blauw plaatsnaambord van Oosterstreek.
Op het einde van de weg gaat u linksaf de Hoofdstraat Oost in. Het straatnaambord staat links een beetje
achter een struik. U passeert een blauw plaatsnaambord van Noordwolde.
23. Aan uw linkerhand passeert u de Rietvlechtschool, Hoofdstraat Oost 34, die tijdens en na de hoogtijdagen
van de Maatschappij van Weldadigheid veel mensen opleidde. Nu is daar ook het nationaal vlechtmuseum
gevestigd. Dit is zeker een bezoekje waard.
Vraag G. Wat is de naam van de molen die rechts van u staat? U mag even van uw route afwijken om de naam te
vinden. Noteer uw antwoord in vakje G op uw controlekaart.
24. Op de viersprong gaat u linksaf de Rotanstraat in. Die volgt u met de weg mee naar rechts en heet daar
Ds. Reitsmastraat.
25. Dr. Mulderstraat links.
26. U rijdt nu door het dorp Noordwolde-Zuid over de Nieuweweg. Dit dorp is ontstaan als Desperado-Kolonie.
U rijdt richting Wilhelminaoord. Links ziet u Hoeve Prinses Marianne staan.
Vraag H. In welk jaar werd Hoeve Prinses Marianne gebouwd? Noteer uw antwoord in vakje H op uw controlekaart.
27. Nu moet u met blad 2 van de foto's beginnen. Op de weg waar u nu rijdt, staan meerdere gebouwen van de
Maatschappij van Weldadigheid. Dit is een drukkere weg. Als u iets beter wilt bekijken is dat goed, maar let
goed op het overige verkeer.
28. U gaat bij de eenrichtingsweg naar rechts. U passeert een blauw plaatsnaambord van Wilhelminaoord.
29. Op de viersprong gaat u rechts en daarna weer naar rechts de M.A. van Naamen van Eemneslaan in.
30. We volgen de M.A. van Naamen van Eemneslaan (langs deze weg staan zowel links als rechts oude, minder
oude en geheel nieuwe koloniewoningen), aan het eind van de weg gaat u linksaf richting De Eese
(fietswegwijzer).
Vraag I. Wat is het kenmerk aan de voorzijde van deze oude koloniewoningen?
Noteer uw antwoord in vakje I op uw controlekaart.
31. Voor de Turfhoekweg gaat u links. Dit is het vervolg van de Westvierdeparten.

32. Na een bocht naar links gaat de Westvierdeparten over in de Koningin Wilhelminalaan. Later heet deze weg
Kon. Wilhelminalaan.
33. U gaat onder de A32 (niet waar te nemen) door en gaat over de spoorlijn.
Vraag J. Bij welk station komt u als u naar links met de trein mee zal gaan?
Noteer uw antwoord in vakje J op uw controlekaart.
koloniemunten

34. U passeert een blauw plaatsnaambord van Willemsoord. Links staat café De Steen. Dit is niet altijd open.
Hier kunt u koloniemunten slaan en Virtual Reality Experience kopen. Op de viersprong gaat u links de
Steenwijkerweg op.
35. Links staat Hoeve Generaal van den Bosch.
Vraag K. Wat heeft deze naam van de hoeve te maken met de Maatschappij van Weldadigheid?
Noteer uw antwoord in vakje K op uw controlekaart.
36. Op de voorrangskruising (voorzichtig) gaat u links. Dit is richting Steenwijk.
37. In het dorp Witte Paarden staan bij de viersprong aan de linkerkant bij het vroegere café 2 witte paarden.
Hier gaat u links de weg met de naam Witte paarden in.
38. U gaat nu over de spoorlijn en de snelweg. Daarna gaat u direct naar links, de weg De Pol, in.
39. U passeert het witte plaatsnaambord De Pol. Links staat een herdenkingsmonument voor een neergestort
vliegtuig.
Vraag L. Hoeveel mensen zijn hier omgekomen? Noteer uw antwoord in vakje L op uw controlekaart.
40. Einde weg rechtsaf. Links van de weg ligt de Joodse Begraafplaats met één gedenksteen. Vroeger was in deze
omgeving een Joodse enclave.
41. Rechtsaf de Prins Willem-Alexanderlaan op.
42. Op de einde weg gaat u naar links, de Baarsweg in.
43. Bij de eerste rechter zijweg gaat u rechts, 't Goor. Hier kunt u genieten van het glooiende landschap.
44. Brauweringen links.
45. Baarsweg rechts.
46. Eiderberg rechts. Dit stuk is niet bestraat maar wel verhard met steenslag. Een deel is klinkerweg.
47. Links hebt u Buitengoed Fredeshiem. Hierna volgt u de asfaltweg naar links.
48. U gaat linksaf de Duivenslaagte in.
49. Op de einde weg gaat u linksaf de Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeeklaan in.
50. Rechtsaf de Dwarsweg in en deze weg moet u een lang stuk volgen, tot deze in Wilhelminaoord overgaat in
de Linthorst Homanstraat.
51. Einde weg links en dan direct rechts weer de Linthorst Homanstraat in.
52. Rechts staat Ons Dorpshuis, dit was het eerste dorpshuis in Nederland.
53. Op de einde weg kunt u links het Koloniekerkje met pastorie van Wilhelminaoord zien en gaat u
voorrangskruising (voorzichtig) rechts, de Koningin Wilhelminalaan op.
54. Rechts staat Hoeve Koning Willem III. Er staat een informatiebord bij. Oppassen als u hier wilt stoppen.
55. U passeert een blauw plaatsnaambord van Frederiksoord.
56. Voor de rotonde hebt u links museum Koloniehof. Dit gaat over de koloniën van Weldadigheid. Het is zeker
een bezoekje waard. Op de rotonde gaat u eerste weg rechts.
57. Aan de Majoor van Swietenlaan 2 staat een oude dokterswoning. Voorrangskruising (voorzichtig) links.
58. Eerste weg links, de Molenlaan in. Deze weg gaat over in een grintweg (wel volgen).

59. Voor het verkeersbord aanduidende doodlopende weg staat rechts de woning van de linker foto onderaan
de vorige bladzijde. De rechter foto is van een bord dat hier eerder stond. Vanwege bouwwerkzaamheden is
dit bord tijdelijk verwijderd. U moet hier de grintweg naar links inrijden.
60. Einde weg rechts (denk aan fietspad) de Majoor van Swietenlaan op.
61. Op de rotonde gaat u Vledderweg rechts.
62. Bij huisnummer 1 staat een ontginningsboerderij. Links staat de vroegere Bosbouwschool van Frederiksoord.
Vraag M. Welk huisnummer heeft de Bosbouwschool? Noteer uw antwoord in vakje M op uw controlekaart.
63. U komt langs Miramar Zeemuseum, Vledderweg 25, dit kunt u zeker met een bezoekje vereren. Het is niet
altijd open. Treft u dit, dan kunt u altijd het later nog eens proberen.
64. U passeert een blauw plaatsnaambord van Vledder. In Vledder gaat u de Dorpsstraat in. U passeert de
Bibliotheek. Op de Brink in Vledder staat een museum. Dit is zeker een bezoekje waard.
Vraag N. Wat is de naam van dit museum? Noteer uw antwoord in vakje N op uw controlekaart.
65. Bij het museum gaat u links de Brink in. Dit gaat over in Solweg, de naam wordt later Huenderweg.
U passeert een blauw plaatsnaambord van Doldersum. Rechts hebt u de startlocatie Huenderweg 17.
Mocht u onderweg gestart zijn, dan moet u de vragen O en P pas aan het einde van uw tocht beantwoorden.
Vraag O. Hoe hebt u de route gevonden? Noteer uw antwoord in vakje O op uw controlekaart.

Vraag P. Bent u door deze plaats gereden? Noteer uw antwoord in vakje P op uw controlekaart.
De controlekaart graag in de brievenbus van Hoeve Morgenster inleveren. U kunt thuis (uiterlijk 31 december 2018)
ook de controlekaart op de site van Hoeve Morgenster http://www.demorgenster.eu invullen en doorsturen. Dit
kunt u vinden onder Wat is er te doen? Dan Autotochten en dan Autotoertocht.
Deze tocht is mogelijk gemaakt dankzij Hoeve Morgenster, http://www.demorgenster.eu

de Maatschappij van Weldadigheid, http://www.welkomtoenwelkomnu.nl

en MAC "De Wâlden", http://www.macdewalden.nl
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Controlekaart toertocht Maatschappij van Weldadigheid

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres:
Antwoorden van de vragen
A
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Volgorde van de foto's. U moet alleen de letter, die
links onder bij de foto staat, noteren.
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