
Speciaal aanbevolen

62  KweKerij jacobs Vriescheloo
bij knooppunt 62 gaat de route rechtsaf naar knooppunt 61. 
Maar dan mist u een mooie kwekerij. Fiets eerst ongeveer 
500 m. naar links en sla dan linksaf de 5e Dalweg in. op 
nummer 5 vindt u een kwekerij voor bijzondere vaste planten 
en siergrassen met een prachtige bezoektuin. Henk en Dori 
Jacobs nodigen u van harte uit om bij hun vijver uit te rusten 
en bijvoorbeeld even uw boterhammetje te eten. Kwekerij Jacobs 
is houder van de nederlandse plantencollectie Helenium. 
www.kwekerijjacobs.nl

69  MuseuM De ouDe wolDen
na een ingrijpende verbouwing in 2012 kan Museum De 
oude Wolden weer jaren mee. een eigentijds museum met 
steeds wisselende verrassende exposities. Tussen 69 en 
76 direct aan de route! niets houdt u tegen om even af te 
stappen! www.museumdeoudewolden.nl

28  De burcht Van weDDe
in Wedde, een gezellig dorpje met een mooie 13e eeuwse 
kerk, vindt u tussen knooppunt 28 en 63 nog een bijzonder 
monument. ‘De burcht te Wedde’ stamt uit 1360, heeft 
een roemrucht verleden, maar na de recent uitgevoerde 
grondige restauratie kreeg de borg een vreedzamere 
bestemming: restaurant en kinderhotel. Met veel respect 
voor de geschiedenis worden oude elementen beschermd 
en de binnentuin is zorgvuldig aangelegd naar 19e eeuws 
model. een mooi punt om even af te stappen en rond te 
kijken. www.burchtwedde.nl

MolenaaRS RouTe
beeKDalhoeVelanDschap
De Weddermarke is een poldermolen en heeft jaren dienst 
gedaan voor het Waterschap. via de prachtig geres-
taureerde burcht van Wedde gaat het vervolgens door 
een beekdalhoevelandschap, met oude boerderijen, het 
stroomgebied van de Ruiten aa en met de buurtschappen 
Ter Wupping en Smeerling. langs aangelegde natuur van 
het parc emslandermeer naar de laatste molen van deze 
route: niemans molen in veelerveen, een korenmolen uit 
1916. in vriescheloo wacht molenaarsvrouw ankie inmid-
dels met de thee.

nog een exTRa Molen beKiJKen? 
ga dan bij knooppunt 29 niet naar 28, maar volg eerst 
de route richting knooppunt 66 tot aan de doorgaande 
weg, sla dan linksaf naar 63. Daar staat op Hoofdweg 24 
een Spinnenkop, een zaagmolen uit 1938. bij 63 weer de 
geplande route vervolgen.

De RouTe
VerVeningsgebieDen loosterVeen en De lethe
De route is afwisselend en zeker ook qua natuur. Het 
loosterveen (57–62) is een klein natuurgebiedje dat ligt 
in een oud verveningsgebied dat al voor 1850 met de hand 
is ontgonnen. er ontstond een agrarisch gebied met kleine 
weiden, akkers, jong loofbos en hier en daar een huis. 
 
ook De lethe (61–69) is een oud hoogveenmoeras en in 
de zeventiende eeuw ontgonnen. op de smalle zandrug 
werden in de tachtigjarige oorlog militaire versterkingen 
aangelegd, maar gevochten is er zelden. Wel werden de 
soldatenpaadjes gebruikt door turfstekers om smokkel-
waar de grens over te brengen.

luxe lintbebouwing bellingwolDe
voor in het dorp staat veldkamps Meul’n, een korenmolen 
uit 1855. De Magnuskerk, van begin zestiende eeuw, is 
deels gebouwd met sloopmateriaal van de kerk van het 
nabijgelegen ulsda. De losse toren werd waarschijnlijk ook 
gebruikt als vluchtplaats in tijden van gevaar. 
 
De vele prachtige herenboerderijen laten overduidelijk 
zien dat de hoge graanprijzen tussen 1850 en 1875 
grote rijkdom hebben gebracht. let bij nummer 245 maar 
eens op de beelden van ceres, godin van de landbouw, 
net onder het driehoekige venster. langs de hoofdweg 
ligt ook Museum De oude Wolden met wisselende, altijd 
bijzondere exposities.

een afwisselende route door de landelijke streek van het 
grensgebied tussen westerwolde en oldambt en vlak 
bij de landsgrens met Duitsland. ooit een streek voor 
duistere smokkelpraktijken. Maar ook het woongebied van 
welgestelde herenboeren die in de lintdorpen hun kapitale 
oldambtster boerderijen lieten verrijzen. en vier, met een 
paar kilometer extra zelfs vijf, mooie molens!

even vooRSTellen
Harm prenger is molenaar op korenmolen De Koren bloem in 
vriescheloo. Hij en zijn vrouw ankie zijn geboren en getogen 
in de streek en hebben een mooie route uitgestippeld. Dat 
er langs die route molens staan is natuurlijk geen toeval! 
voor ze samen zo’n twintig jaar geleden in een opwelling 
de molenaarswoning kochten, was Harm agrariër en wist 
niet veel van molens. Maar dat veranderde snel. na een 
gedegen opleiding is niets aan de molen hem nog vreemd. Het 
molenaarsechtpaar runt een Stee en Stoetje (b&b) en in de 
voormalige schuur is een theeschenkerij. Daar is ook de kleur-
rijke theepottenverzameling van ankie ondergebracht.
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pRaKTiScHe inFoRMaTie
start
Molen De Korenbloem ankie en Harm prenger 
Wedderweg 25, 9699 Ra vriescheloo 
t 0597 541 860 / 06 13 304 197 
fam.prenger@ziggo.nl
afstand: 41,6 km
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