Route 33 De Korenbloem Vriescheloo 5,4 km

Het kerspel Vriescheloo bestond uit de dorpen Vriescheloo en Lutjeloo. Door de eeuwen
heen heeft het dorp zich in oostelijke richting verplaatst. Vriescheloo bezat en bezit nog
vele boerderijen.
Deze route loopt vanuit het dorp Vriescheloo door een gebied dat door de ruilverkaveling in
de tachtiger jaren van de vorige eeuw behoorlijk is veranderd.
De weg de Zodendijk herinnert eraan, dat hier vroeger een dijk was, die de bewoners van
Vriescheloo moest beschermen tegen het hoge water van de Westerwoldse Aa.
U komt langs Oud Wedderveen, een oude nederzetting, waar verspreid nog wat huizen staan.
De zandpaden die u hier bewandelt, kon u vroeger overal aantreffen in Westerwolde. Zomers
waren ze aardig goed begaanbaar, maar in de natte periodes was er vaak geen doorkomen aan.
Hierna komt u door een voormalig heidegebied dat vroeger Wedderheide werd genoemd. De
naam Wedderheide is kortgeleden teruggekomen middels een gehuchtenbord, dat hier is
geplaatst.
Vogelzang was vroeger een heidegebied aan de zuid/oostrand van Vriescheloo (deel van de
Loosterheide). Aanvankelijk stonden hier plaggenhutten, later armoedige
arbeidershuisjes. Tijdens de ruilverkaveling is bijna alles verdwenen. Thans vindt u er wat bos
en gespreide bebouwing. Vogelzang was een apart streekje, waar over het algemeen mensen
woonden, die het niet zo breed hadden.
Uw vertrek- en aankomstpunt is “Molen De Korenbloem” waar de molenaar u graag vertelt
over de geschiedenis van deze molen. De Theeschenkerij bij de molen is geopend als de
molen ook open is. U komt echter niet vaak voor een dichte deur.
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Start: Molen de Korenbloem te Vriescheloo Wedderweg 25, 9699 RA Vriescheloo.

1. Op de parkeerplaats met de rug naar de molen rechtsaf via de Wedderweg lopen.
Omdat hier geen voetpad is, loopt u het veiligst aan de linkerkant van de weg.
2. U gaat voorbij de eerste zijweg rechts(Esdoornweg) en een pad naar links(Westert).
3. Op de driesprong houdt u links aan, de Dorpsstraat.
4. Even na dit punt heeft u links een fietspad waar u op kunt lopen.
5. U komt langs scholen(R) en passeert de boerderij Kremershoeve(L).
6. De weg buigt naar links en bij het bankje van “Wandelen in Westerwolde” gaat u
linksaf de Bisschopsweg op richting Blijham.
7. Na 400 meter gaat U linksaf de Zodendijk op.
8. De Zodendijk gaat over in een fietspad dat u blijft volgen.
9. Bij bordje “doorgaand” met afbeelding fiets gaat u linksaf (zandpad)
10. U loop op een houten hek aan met nummer C8.
11. Hier gaat u linksaf en vervolgt de zandweg.
12. U komt langs een huisje(R).
13. De weg volgen naar rechts en vervolgens weer naar links.
14. U komt nu uit op het fietspad langs de verharde weg en ziet aan de overkant
huisnummer 91.
15. U gaat hier rechtsaf, waar de tuin van 91 ophoudt, steekt u de weg over en neemt het
graspad tussen de huizen nr. 91 en 89 door.
16. Dit pad vervolgen door het bosje, waarna u uit komt op een verharde weg(Ossedijk).
17. U gaat op deze verharde weg linksaf.
18. Op driesprong rechtsaf richting Veelerveen. U ziet een bordje Koeweg/Vogelzang.
19. Bij de volgende driesprong linksaf. Deze weg is de Eikenweg.
20. Bij driesprong rechtdoor.
21. U komt nu weer op de Wedderweg en ziet rechts uw startpunt ”Molen de
Korenbloem”.
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