Route 8 De Lethe Bellingwolde, 8 km
Op de wandeling door en rondom Bellingwolde zijn de negentiende-eeuwse tegenstellingen
tussen de enorme rijkdom van de graanboeren en de armoede van hun arbeiders nog steeds
zichtbaar, ook al is menig voormalige arbeiderswoning omgetoverd tot een paleisje. De
statige, soms rijk gedecoreerde boerenvilla’s van de Oldambtster boerderijen staan aan de
hoofdweg. Ze zijn gebouwd in de tweede helft van de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw, toen de graanprijzen hoog waren en de eerste landbouwmechanisatie (de
stoomdorsmachine) haar intrede deed. De bomen die in die dagen werden geplant zijn nu
schitterende groene monumenten.
De route loopt met de kavelrichting mee naar het zuidoosten. Na het passeren van het B.L.
Tijdenskanaal gaat de wandeling door De Lethe, een terrein van Staatsbosbeheer met lange
rechte boomsingels. De naam verwijst naar de grensrivier die Westerwolde ooit scheidde van
onze oosterburen. Vroeger woonden hier landarbeiders, net als aan andere lange lanen achter
de herenboerderijen.
Teruglopend naar het kanaal komt u langs twee oude vestingwerken, de Redoute en de
Flèche. Ze zijn aangelegd in de Franse tijd en gerestaureerd in 1985. Direct na het passeren
van de Flèche ziet u links een klein stukje authentiek hoogveenmoeras.
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Start: Rustpunt, Hoofdweg 247, Bellingwolde
1.
2.
3.
4.
5.

Als u met de rug naar de boerderij van Rustpunt staat ga rechtsaf
Na 200 meter linksaf bij de Magnuskerk is Kerkweg
Einde Kerkweg over brug en direct weer linksaf (Kanaaldijk O.Z.)
De eerste weg rechtsaf (Werkhuislaan, wordt na bocht Lethepad)
Na ruim 500 m komt u uit op de Oude Laan. Iets doorlopen en dan rechtsaf door het
gras, over de parallel aan de Oude Laan lopende Drenthslaan
6. Aan het eind van het pad, na ruim 1 km linksaf (Drenthslaan)
7. Na 100 m linksaf (Molenpad)
8. Na 500 m komt u voor een slootje te staan: daar rechtsaf en na 50 m weer linksaf. Dit
pad steeds volgen
9. Na ca. 500 m bij slagboom kruising met semi-verhard klinkerpad oversteken en
slingerend pad door gras volgen, rechts om het weiland
10. Na 100 m rechtsaf over het pad bij slagboom en SBB-bordje De Lethe
11. Na 250 m links aanhouden bij de gracht om Redoute (gerestaureerd vestingwerk uit
1797)
12. Na ruim 300 m einde Molenpad met het infopaneel
13. Hier eigen weg oversteken en schuin rechtsaf het onverharde pad langs verhoogde
kanaaldijk nemen
14. Na 10 m schuin rechtsaf over de zgn. Soldatendijk naar vestingwerk
15. Na 750 m bereikt u de verharde weg (Wymeersterweg)
16. Daar linksaf en direct na brug weer linksaf over zandpad langs kanaal WZ
17. Bij bunker uit W.O. II rechtsaf langs SBB-bordje Eiland van Winschoten
18. Na 500 m voor sloot linksaf en na 100 m rechtsaf. Even teruglopen langs sloot en
smalle bospad linksaf nemen langs bosrand, terug naar Hoofdweg
19. Op Hoofdweg linksaf om zo weer uit te komen bij het Rustpunt

Rustpunt, Hoofdweg 247, Bellingwolde.
Wij zijn enkel en al nog maar een Rustpunt, maar zijn wel dagelijks voor alle toeristen
bereikbaar als koffie en thee etc. rustpunt en als toeristisch info punt. Je kan buiten door de
tuin vertoeven of binnen droog in 100 M2 binnenruimte met voldoende tafels en stoelen, dus
groepen zijn ook welkom. Mirjam de Wit, Hoofdweg 247, 9695 AH Bellingwolde, 06-15067022.
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