Olie- en korenmolen Woldzigt
Hoofdstraat 58, 9315 PC Roderwolde
www.woldzigt-roderwolde.nl
Molen is geopend van eind april tot half
september geopend op dinsdag t/m
zaterdag ’s middags van 13.30-17.00 uur.
Elke 1e zaterdag van de maand is er een
demonstratie olieslaan.

In Drenthe vind je nog échte stilte en
kostbare natuur. Je vindt er plekjes
om even weg te dromen, uitzichten om
nooit te vergeten en alle ruimte voor
stevige wandelingen met vrienden en
familie.
Steun ons om de natuur van Drenthe te
beschermen. Voor twee euro per maand
helpt u mee om het unieke Drentse
landschap te behouden. En profiteert u
zélf ook van allerlei leuke voordelen:

WANDELEN

Help mee om Drenthe mooi en leefbaar
te houden en meld je aan als beschermer
op www.drentslandschap.nl.

Mede dankzij de steun van haar
beschermers beheert Het Drentse
Landschap op dit moment 8700 hectare
unieke Drentse natuur. Ook hebben we
de zorg voor enkele honderden Drentse
monumenten: hunebedden, oude
kerken, adellijke huizen en boerderijen.
Ze horen tot het waardevolste erfgoed
van Drenthe. We restaureren onze
monumenten en geven ze een nieuwe
toekomst.
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Gratis vier keer per jaar een
tijdschrift
Gratis de reisgids 100% Drenthe
Korting op vakantiehuisjes middenin
de natuur
Meedoen met bijzondere excursies
Leuke en spannende activiteiten
voor de kinderen
Gratis wandel- en fietsroutes naar
de mooiste plekjes

Rondje langs
De Onlanden
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Stichting Het Drentse Landschap
Kloosterstraat 5, Assen
Postbus 83, 9400 AB Assen
(0592) 31 35 52
info@drentslandschap.nl
www.drentslandschap.nl
Volg ons via de sociale media
www.facebook.com/drentslandschap
www.twitter.com/drentslandschap

Twaalf kilometer wandelen
De onafzienbare natte wereld van De Onlanden
De unieke Kleibosch
Vergezichten over het Leekstermeer
Het afgelegen Sandebuur

GROTE ZILVERREIGER

Bij 9 komt u langs een opmerkelijk kunstwerk dat herinnert aan de bossen die zich
hier na de laatste ijstijd ontwikkelden De
veenvorming moest in die tijd nog op gang
komen en het gebied raakte bedekt met
dichte eikenbossen. Bij de inrichting van
De Onlanden als waterberging kwam er
honderden fossiele stronken van eikenbomen tevoorschijn die gedateerd konden
worden op 6800 v.Chr.

Woldzigt werd in 1852 als oliemolen
gebouwd door Egbert Floris Aukema en
Sikke Jans Datema. Hun namen staan
op een gevelsteen vermeld. Een gast
in de plaatselijke herberg Het Blauwe
Paard zou hen op het idee hebben
gebracht een oliemolen te bouwen,
omdat daar goed geld met te verdienen
viel. Dat het geen gouden tip was, blijkt
uit het feit dat de heren reeds in 1855
maalstenen voor graan in hun molen
lieten aanbrengen en dat Woldzigt tot
op de dag van vandaag behalve oliemolen ook korenmolen is.
Sinds 2016 is Woldzigt eigendom van
Stichting Het Drentse Landschap.
De vrijwilligers van Stichting Olie- en
Korenmolen Woldzigt laten de molen
draaien. Ze malen er meel, maken er
lijnolie en verkopen de eigen producten
in de Molenwinkel. Verder runnen ze in
Woldzigt het Nederlands Graanmuseum
en organiseren ze tal van activiteiten
in en rond de molen.
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Vanaf de kade voorbij 8 heeft u een
prachtig uitzicht over het Leekstermeer.
Vroeger trok de jeugd van Roderwolde hier
naartoe om in het meer te gaan zwemmen.
Het Leekstermeer is naar alle waarschijnlijkheid in de middeleeuwen ontstaan toen
stormen en overstromingen vanuit de
Waddenzee steeds grotere delen van de
oevers wegsloegen.

Koren- en oliemolen Woldzigt
bij het haventje van Roderwolde

Steun
Het Drentse Landschap

ROUTE: ERIC VAN DER BILT • TEKSTEN: BERTUS BOIVIN, ASSEN • VORMGEVING EN PRODUCTIE: IN ONTWERP, ASSEN • 2017-07

Vanuit 8 kunt u even naar Sandebuur
lopen. Het is een oude buurtschap waar
zich in de middeleeuwen de eerste boeren
op een smalle zandrug in het veen
vestigden. Ze ontgonnen lange stroken
land. De hoogste gronden gebruikten ze
als akkers, de lagere delen werden grasland.
De verharde weg vanuit Roderwolde werd
pas in 1932 aangelegd. Daarvóór waren er
alleen maar paden door de weilanden die
op allerlei plaatsen met hekken versperd
waren. In Roderwolde werden de mensen
van Sandebuur vroeger dan ook de
‘hekkeburen’ genoemd. Aan het eind van
Sandebuur loopt de weg dood bij een
monumentale boerderij waarvan de
geschiedenis teruggaat tot de zeventiende
eeuw.

www.drentslandschap.nl
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WANDELEN

De Kleibosch 2 dankt zijn naam aan de
potklei die hier aan de oppervlakte ligt. In
de middeleeuwen ontdekten dat monniken
van de nabijgelegen abdij van Aduard dat

Startpunt
Hoofdstraat 58
9315 PC Roderwolde
Gps-coördinaten startpunt
N 52 59 08, O 06 32 50

Begaanbaarheid route
Zomers kan er behoorlijk hoog gras
op de kades staan. De paden in de
Kleibosch kunnen modderig zijn.
578

Lengte wandelroute
12 km (omweg bij 8 naar Sandebuur in
totaal 2 km extra)

De hond mee
Toegestaan mits aangelijnd.
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Emmen
Meppel
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Hoogeveen
Coevorden

Afkortingen
LA linksaf, RA rechtsaf, RD rechtdoor
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Routebeschrijving
Tussen 1 en 3 volgt de route de paaltjeswandeling met paarse koppen van
Het Drentse Landschap.

De Rodervaart 7 werd eind negentiende
eeuw gegraven om Roden via het Leekstermeer over het water te ontsluiten. Eerder
lag er zelfs een plan om de Drentsche
Hoofdvaart via Roden en het Leekstermeer
met Groningen te verbinden. Al snel bleek
het graven van het Noord-Willemskanaal
een goedkoper alternatief.
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In plaats van het schouwpad te nemen
kunt u ook over De Groeve blijven lopen
• Het weggetje maakt enkele haakse
bochten.
• Einde weggetje LA.

Vanaf molen klaphekje RD langs
rechteroever Schipsloot. Kade maakt
haakse bocht naar rechts. Pad RD
waar kade na houten bekisting naar
rechts gaat.
Na twee boomsingels pad RA door
bosje. Einde pad RA. Pad maakt enkele
haakse bochten.
Bij infopaneel Aardkundig Monument
zandweg RD. Eerste afslag LA langs
afsluitboom.
Neem bij eerste bosje aan linkerkant
ontsluitingsweg RA naar grasperceeltje. Vlak vóór hek smal paadje RA.
Volg paadje tot eind. Bij zandweg LA.
Bij klinkerweg RA. Op driesprong RD,
De Groeve.
Waar doorgaande weg naar links buigt,
smallere weg RD, De Groeve blijven
volgen. In de bocht naar rechts RD
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deze klei bijzonder geschikt was om stenen
van te bakken. In veldovens in de Kleibosch
werden tienduizenden kloostermoppen
gebakken die later per schuit via Peizerdiep
en Aduarderdiep hun weg vonden naar
bouwplaatsen in Noord-Nederland. Na de
middeleeuwen schakelde de Groninger
steenindustrie over op zeeklei als grondstof.
De aanwezigheid van de klei zorgde in de
Kleibosch voor een voor Drenthe uniek
eikenhaagbeukenbos met opvallende
soorten als meidoorn en hondsroos. Sinds
1962 is het terrein eigendom van Het
Drentse Landschap.
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Bij brug over Rodervaart zandweg RA.
Einde zandweg bij hek kade RA.
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Volg haakse bocht naar links. Kade
wordt zandweg. Zandweg wordt kade.
In plaats van bij 8 de haakse bocht
naar links te nemen kunt u naar
Sandebuur lopen. Het is een kilometer
heen en een kilometer terug.
• Ga daarvoor in de bocht RD over de
dam en volg de zandweg.
• Bij T-splitsing RA grindweg. Grindweg
wordt asfaltweg.
• Einde weg RA en doorlopen naar
laatste huis.
• Neem dezelfde weg terug.
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schouwpad rechts van de watergang.
Bij vaart RA naar Gemaal Rodervaart.
Op verharde weg even LA.
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De wandeling begint bij het haventje van
Roderwolde 1 dat lange tijd letterlijk
van de kaart verdwenen was. Sinds 2006 is
het terug van weggeweest. Via de Schipsloot
staat de haven in verbinding met het
Peizerdiep. Schepen brachten vroeger
lijnzaad en koolzaad naar Roderwolde dat
in Woldzigt tot olie vermalen werd.
De afgelopen jaren heeft het Peizerdiep
bij Roderwolde zijn oude meanders teruggekregen. De kades zijn een stuk naar
buiten verplaatst om het water meer ruimte
te geven. Ook zorgt deze maatregel ervoor
dat het gebied meer water kan bergen.
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Assen

Rondje langs
De Onlanden
Sinds de eerste plannen in 2004 is zo’n
3000 hectare ten noorden van Roderwolde
veranderd in een onafzienbare natte
wereld met graslanden, moerassen,
moerasbosjes en kreken. De Onlanden
strekken zich uit van het beekdal van
het Eelderdiep tot het Leekstermeer.
Bij extreme regenval kan het gebied
zo’n tien miljoen kubieke meter water
tijdelijk bergen. Als je over de kades
langs de Onlanden loopt, kun je je bijna
niet voorstellen dat het grootste deel
van dit gebied nog geen tien jaar geleden
pas aan de natuur werd teruggegeven…
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Volg kade tot voorbij Gemaal
Sandebuur. Steek weg over en volg
kade tot parkeerterreintje. Daarna RD
route vervolgen langs Hooiweg. Eerste
weg LA, Onlandse Dijk. Asfaltweg
wordt na boerderij gravelweg.

10 Bij hek kade RA. Kade maakt enkele

haakse bochten.
11 Betonnen fietspad RA. RD waar

Gegenereerd
Bron: Top25

fietspad in asfaltweg overgaat. Bij
driesprong RD, Roderwolderweg. Deze
weg brengt u terug naar startpunt.

