Beschrijving Route 31 Oudeschans /Koudehoek 6 of 11 kilometer
In het uiterste noorden van Westerwolde ligt de voormalige vesting Oudeschans. Deze oude
vesting is in 1593 aangelegd in het grensgebied met Duitsland door Graaf Willem Lodewijk,
stadhouder van Groningen. Hoewel daar nu weinig tot niets meer van te zien is, lag de vesting
aan de oever van de Dollard, die door dijkdoorbraken en vloedgolven ver landinwaarts was
gedrongen. De vesting, die in die tijd de Bellingwolder Schans werd genoemd, was bedoeld
om de monding van de rivier de Westerwoldse Aa in de Dollard te beschermen tegen vreemde
indringers. Graaf Willem bouwde met 2200 soldaten de wallen om de vesting en plaatste er
verblijven voor zijn manschappen. De soldaten verdedigden de vesting. De Bellingwolder
Schans verloor zijn betekenis toen de Dollard werd ingedijkt en er een nieuw
verdedigingswerk nodig was: De Nieuwe of Lange Akkerschans (1628). De Bellingwolder
Schans kreeg in die tijd haar huidige naam: Oudeschans. Het vestingdorpje raakte daarna
steeds verder in verval. Toen in de jaren ’70 van de vorige eeuw Oudeschans helemaal
gesloopt dreigde te worden, heeft de Vereniging en later de Stichting Vesting Oudeschans met
succes gevochten voor het behoud van dit historische en karakteristieke dorp. Na een
grondige opknapbeurt is Oudeschans geworden wat het nu is.
Deze wandeling biedt u een mooie blik op dit historische vestingdorp en de omliggende
landerijen vanaf de zogenaamde “contrescarp”, de tweede verdedigingslinie. De wandeling
gaat verder door de polder en over de dijk van de Westerwoldse Aa naar Koude Hoek, een
agrarisch buurtschap net ten noordwesten van de vesting. Hier loopt u door het broed- en
jachtgebied van de grauwe kiekendief, de zeldzame roofvogel die zich met name in het
Groningse land erg thuis voelt. U heeft de keuze de normale route te volgen, die u na Koude
Hoek weer naar de vesting terugvoert, of de verlengde route, die om de Koude Hoek
heenloopt en u via het gehucht Klein Ulsda en langs de Westerwoldse Aa naar Den Ham leidt.
In dit agrarische gebied kunt u genieten van de rust, de vele vogels, reeën en andere dieren en
vooral het weidse uitzicht van de polder. De verlengde route brengt u via het noordoostelijke
deel van de contrescarp weer terug naar de vesting Oudeschans. Veel meer historische
informatie over Oudeschans en een gedetailleerde routebeschrijving van de wandeling door en
om Oudeschans zelf kunt u verkrijgen bij het Vestingsmuseum.
Meer informatie over Oudeschans en wat er allemaal te doen is op
www.bezoekoudeschans.nl!
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Start: Centrum, Voorstraat 21, Oudeschans.
1. Als u met de rug naar de deur van het daar gevestigde restaurant staat, gaat u rechtsaf.
Loop over de Voorstraat langs de voormalige Stelmakerij (karrewielen). U passeert de
binnenste verdedigingswal. Loop tot aan de dorpsgrens.
2. Na 290 meter direct na de dorpsgrens rechtsaf door het hekje, het schelpenpad op.
U bent nu op de “contrescarp”, de buitenste verdedigingslinie van de vesting. Volg dit
schelpenpad over de zuidelijke verdedigingswal. Rechts ziet u de vesting, links het
agrarische gebied ten zuiden van Oudeschans. Na 690 meter passeert u aan de
overzijde van de oude loop van de Westerwoldse Aa de historische boerderij
“Aaland’s Heem”. Aan de rechterzijde ziet u de kapschuur van de Boerderij Het
Wapen van Oudeschans.
3. Vervolg het schelpenpad nog 450 meter tot aan de weg.
4. Sla linksaf de Poortweg op en vervolg de weg over de rode ophaalbrug rechtdoor de
Uiterdijksweg op.
5. Na 890 meter bereikt u de dijk van de huidige Westerwoldse Aa. Sla vóór de brug
rechtsaf deze dijk op. U kunt het hek passeren via het opstapje.
6. Na 1090 meter bereikt u de brug over de Westerwoldse Aa naar “De Bult”. Op dit
punt mondt het Winschoterdiep uit in de Westerwoldse Aa.
Vanaf dit punt start de verlengde route
De kans dat u hier door hoog gras moet lopen en dat u soms over een hek moet
klimmen is aanwezig.
(zie volgend bladzijde punt 7).
Vervolg normale route:
7. Vervolg de Bultsterweg rechtsaf naar de Koude Hoek als u de normale wandelroute
wilt volgen. Koude Hoek is zowel het buurtschap waar u loopt als de weg vanaf
Oudeschans er naar toe.
8. Na 970 meter rechtsaf de Koude Hoek op richting Oudeschans.
9. Na 830 meter komt u weer aan bij de vesting.
Vanaf dit punt sluit de verlengde route weer aan op de normale route (zie
verderop)
10. Sla rechtsaf en volg het schelpenpad. U bevindt zich wederom op de contrescarp,
alhoewel deze niet zoals aan het begin in het landschap is verhoogd. Dit pad leidt door
een klein natuurgebiedje binnen de wallen van Oudeschans.
11. Na 380 meter slaat u linksaf de Poortweg op.
12. Na 85 meter passeert u aan de rechterzijde “De Blokeend”. In dit voormalige
koetshuis van de boerderij “Het Wapen van Oudeschans” is nu een leuke winkel
gevestigd.
13. Vervolg de Poortweg en sla na 50 meter rechtsaf. U loopt om het veld aan de
Poortweg heen, langs de museumboerderij Het wapen van Oudeschans. Direct daarna
linksaf, langs de oude Garnizoenskerk en de daaraan vast gebouwde oude Pastorie.
Aan de overzijde van de kruising zijn het Kunsthuis (winkel en galerie) en het
Vestingmuseum gevestigd.
14. Bij de kruising rechtsaf de Voorstraat in. Na 80 meter bereikt u het eindpunt.
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Start verlengde route (na punt 6)
7. Steek de weg over en vervolg de dijk langs de Westerwoldse Aa richting Klein Ulsda.
8. Na 860 meter steekt u de Ulsderweg over, passeert u de hekken en vervolgt u de dijk
langs de Westerwoldse Aa.
9. Na 450 meter bij het afwateringskanaal rechtsaf.
10. Na 490 meter, nadat u het gemaal gepasseerd bent, bereikt u de Hamdijksterweg. De
verbindingsweg tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans. Deze steekt u over en u
vervolgt uw weg rechtdoor door de polder richting Hamdijk.
11. Na 610 meter langs het water rechtsaf slaan. Volg de rand van het perceel langs het
water.
12. Na 1010 meter bereikt u een brug over het afwateringskanaal. Steek deze brug over
en vervolg uw weg langs het water in dezelfde richting.
13. Na 1085 meter rechtsaf op de Oudeschanskerweg (let op het verkeer!).
14. Na 250 meter komt u aan op de contouren van de noordoostelijke contrescarp.
15. Sla rechtsaf het schelpenpad op en volg deze totdat u weer op de Oudeschanskerweg
aankomt.
16. Sla rechtsaf de Oudeschanskerweg op.
17. Na 150 meter linksaf het schelpenpad opgaan. Dit is het einde van de verlengde
route.
U sluit nu weer aan op de normale route op punt 10 (zie vorige blad)

Normale route:
pagina 2 punten 1 t/m 14
Verlengde route:
Bij regenachtig weer kan de
verlengde route glad zijn door
werkzaamheden op de landerijen.
pagina 2 de punten 1 t/m 6, dan pagina 3
de punten 7 t/ m 17 en daarna pagina 2
de punten 10 t/m 14
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