Route 12 Barlagerveld Vlagtwedde, 6 km
Vlagtwedde, Sellingen, Onstwedde, Wedde en Vriescheloo zijn de vijf kerkdorpen of
karspelen, die samen Westerwolde vormen. Rondom Vlagtwedde ontstonden zwermdorpen
als Veele, Wollinghuizen, Jipsinghuizen, Weende en Ellersinghuizen en daarnaast tal van
buurtschappen, die hun namen ontlenen aan oude veldnamen. Rondom Vlagtwedde lagen de
markegronden, die werden verdeeld, beheerd en gebruikt onder het gezag van de
gezamenlijkheid, de Boerschap. De boerengemeenschap kende ook haar eigen rechtspraak
(boerrichters). Tot 1803 was in Vlagtwedde een rechtstoel gevestigd, waar de ‘richter’ zaken
behandelde op grond van het landrecht van Westerwolde. Voor hoger beroep kon met terecht
bij de drost te Wedde.
Al aan het begin van de wandeling komt men langs de Nederlands Hervormde kerk (punt 3),
een van de grootste kerken van Westerwolde.Het schip met kruisribgewelf dateert uit de
tweede helft van de dertiende eeuw, het koor uit de zestiende eeuw. Het bospad (punt 4) loopt
langs het Veelerdiep, een afsplitsing van de Ruiten Aa, dat zich ten noorden van Vlagtwedde
weer in de hoofdstroom voegt. Alleen de grillige loop onderscheidt het watertje van een
gewone sloot. Daarna gaat de wandeling langs het Parc Emslandermeer, een
recreatiebungalowpark, dat een bijdrage levert aan de versterking van de economie van de
streek. Dat is nodig, want het gebied kent nog steeds hoge werkloosheidscijfers. Gemeenten
en provincie willen de recreatie in Westerwolde daarom een extra impuls geven.
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Start: Zaal 12, Wilhelminastraat 37, Vlagtwedde
We hebben op sommige plekken op deze route paaltjes met een geel/wit plaatje geplaatst
om het u wat gemakkelijker te maken.
1.
2.
3.
4.
5.

Met de rug naar ingang Zaal 12 staand: rechtsaf
Gelijk rechtsaf. Dit is de Kraaikampweg
Tweede weg linksaf, Prins Bernhardlaan. U loopt rechts van het water
Einde Prins Bernhardlaan weg oversteken en bospad op.
Pad volgen, bij fietspad/wandelpad linksaf en na watergang linksaf bospad op,
deze volgen.
6. Vlak voor verharde weg rechtsaf. Einde pad linksaf fietspad op.
7. Deze volgen, oversteken (Let Op) en fietspad volgen.
8. Over bruggetje, fietspad volgen.
9. Einde fietspad links, Laan van Westerwolde. Links voetpad op en deze volgen.
10. Einde pad rechts, oversteken (Let Op), bospad op bij bord mountainbike en deze
blijven volgen;
11. Links tussen de bomen door ziet u een golfterrein met daarachter weidse akkers
12. Na voetbalveld (rechts) linksaf bospad op
13. Bij einde pad/oprit straat oversteken en rechtdoor bospad op
14. Eerste bospad linksaf en links aanhouden en dit pad blijven volgen
15. Einde bospad rechtsaf (dit is Barlagerveldweg)
16. Bij het fietspad rechtsaf
17. Aan het einde van het fietspad rechtdoor, de straat in (Boermarke)
18. Boermarke blijven volgen tot T-splitsing
19. Bij T-splitsing linksaf (Oostersingel)
20. Einde straat rechtsaf (Vledderkamp, overgaand in Wilhelminastraat)
21. Bij huisnummer 62 linksaf (Wischmei) en deze blijven volgen
22. Einde Wischmei rechtsaf Wilhelminastraat en terug naar startpunt

Wilhelminastraat 37
9541 AN Vlagtwedde
Tel. 0599–858613
www.zaal12.nl
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http://www.bungalowpark-emslandermeer.nl

Bungalowpark Emslandermeer, 2 tot 20 persoons comfort &
luxe wellness bungalows met buitenspa-jacuzzi, sauna etc, ook
met toerboot Hanzeschouw of Whaly. Gratis toegang tot subtropisch zwemparadijs met o.a. glijbaan, kinderbad, sauna etc.
Heerlijk ontspannen op het park met o.a. vissen in de
binnenmeren, watersport, kano’s & waterfietsen,
speelgelegenheid en uiteraard wandelen en fietsen in het
natuurrijke Westerwolde. Kortom onbegrensde activiteits- en
ontspanningsmogelijkheden.
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