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ROUTEBESCHRIJVING
Kadewandeling (Wolddijk, Zuiderdijk)
Lengte 6 km.

Welkom In De Onlanden

Startpunt; bij de kerk.

Kerk voornamelijk Romaans (1250/1300)
1.

Vanaf de kerk aan de Hoofdstraat steken we
de straat over, LA en vervolgens de tweede
straat RA Raadhuisstraat. Dan weer de
tweede straat RA de Hofstraat in en die tot
het eind volgen, daarna LA Esweg. Esweg.
Na de kruising met de Hoppekampweg
wordt de Esweg onverhard en loopt over de
es van het dorp.
3. Einde Esweg RA de Woiddijk op. De
Woiddijk volgen tot het punt waar hij een
scherpe bocht naar links maakt, hier RD,
de kade (lage dijk) op en onder de
hoogspanningslijn door.

Woiddijk

De kades vormen de scheidslijn tussen het
land met agrarische bestemming en de
graslanden die sinds 2012 een
natuurbestemming met waterbergingsfunctie
hebben gekregen. Dit gebied heet De
Onlanden waar in een paar jaar tijd flora en
fauna in hoog tempo zijn veranderd.

Het bordes werd vernieuwd en het wiekenblad
had medio 2006 weer 18 nieuwe roestvrij stalen
bladen. De inrichting bezit een vijzel om water te
verplaatsen. Inmiddels heeft de tand ter tijds
weer toegeslagen en is de watermolen aan
verval onderhevig.
Na 350 m bij een nieuw gemaal, de verharde
weg Noorddijk oversteken en over de kade
doorwandelen tot de volgende kruising met een
verharde weg Zuiderdijk.
4. Zuiderdijk. Hier RA over het bruggetje, komt
u na 500 m op de Brusselseweg. Hier kan
gekozen worden door: of de route te
vervolgen door LA de Brusselseweg op te
gaan, of eerst een bezoek te brengen aan
de Heemtuin van het lVN Peize, door de
Brusselseweg over te steken en het pad dat
het Bosplan inloopt te volgen. Voorbij de
tweede viersprong even RD en bij de vijver
RA naar de Heemtuin.

De kade volgen. Na ca. 500 m staat rechts
een oude watermolen, nu buiten gebruik is.

Zuurseweg klinkerweg

Gerenoveerde watermolen

Het is een Amerikaanse Windmotor, die
gebruikt werd als poldermolen. Na ernstig
verval is er vanaf 2005 gewerkt aan herstel.
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Daarna bereikt u weer de Brusselseweg
door terug te lopen naar de laatste
viersprong bij de heuvel, daar RA en daarna
het eerste pad LA. Dit volgen tot de
Brusselseweg en daar RA.
5 Bij de kruising met De Pol / Hereweg schuin
oversteken en de route vervolgen over de
Zuurseweg.Deze straat heeft nog steeds
gedeeltelijk de oorspronkelijke vorm van
bestrating: de klinkertjes zijn aan weerszijden

opgesloten door een strook keitjes. Direct na de
derde weg rechts volgt een onverhard pad,
Kortlandsweg (Doemniespad'). Hier RA.
Daarna het pad links van de voormalige
Pastorie 'Kortland ' volgen

Voormalige Pastorie Kort/and

Dit pad links langs de pastorie komt uit
op de verharde Kortlandsweg. De
eerste weg LA, Schoolstraat. Deze
eindigt op de Kerkstraat, daar weer
LA. Na ca. 150 m RA. het onverharde
wandelpad volgen tot de T-splitsing,
daar weer RA. Bij de kerk, op de
Kerkstraat LA en direct weer LA, terug
naar het startpunt.
Einde wandeling.
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