
Wandelroute

   Ommetje
Westerse Molen

De Molenstichting Midden- en Oost- 
Groningen organiseert  voor groepen  (8-15 
personen) een wandeling onder 
begeleiding van een gids. Inleggeld is        
€ 3,50, te voldoen bij de gids. Een viertal 
'stationnetjes' worden aangedaan en deze 
zijn in principe geopend als u zich als 
groep heeft aangemeld

De stationnetjes zijn: Galerie Waarkunst, 
Fruitbedrijf Bosschaart, de Westerse 
Molen, de Nederlands Hervormde Kerk.

Bewegwijzering:
Startpunt en eindpunt is Galerie Waarkunst,
alwaar u ook kunt parkeren.

Het Ommetje Westerse Molen is op een 
aantal plaatsen gemarkeerd met het logo 
van de Molenstichting.

Om schade aan landbouwgewassen te 
voorkomen zijn voor dit ommetje de 
volgende regels van kracht:
- Alleen toegankelijk tussen zonsopgang         
en zonsondergang.
- Dit pad loopt deels over particulier 
eigendom en is gesloten op 31 december.
- U bent hier te gast.
- Betreden op eigen risico.
- Honden zijn niet toegestaan.
- Laat geen afval achter.
- Laat gewassen en dieren met rust. 

Welkom bij de wandelroute 
Westerse Molen te Nieuw-Scheemda.

Aanmelden voor ommetje via:
ommetje-westersemolen@msmog.nl

Kijk voor meer informatie op onze site:
www.msmog.nl

7,5 kilometer

Nieuw-Scheemda
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         Galerie Waarkunst exposeert niet alleen prachtige 
schilderijen maar ook bijzondere beelden. 
De kunst is zo divers dat elke liefhebber hier wel iets 
naar zijn of haar smaak vindt. In de galerie zijn 
wisselende exposities te zien van schilderijen, beelden, 
fotografie, glas, installaties en opmerkelijk design van 
professionele kunstenaars en ontwerpers. In de 
beeldentuin die zo'n 3 hectare beslaat zijn beelden en 
installaties te vinden in een wisselend landschap van 
vijvers, bos en weide.
Voor meer info: www.waarkunst.nl

       Dit is het oude pad naar de vroegere (afgebrande) 
korenmolen. Deze stond midden in het landschap.
„Dordrechtsche Courant“ 27-06-1850 uit Winschoten 
deelt het Handelsblad van 22 juni mede:
Laatst donderdagavond, omstreeks 10 ure, ontdekte 
men brand in den pelmolen, staande aan de linkerzijde 
van den trekweg van hier naar de Scheemda, welke 
zoodanig toenam, dat binnen korten tijd de geheele 
molen in de asch werd gelegd; eerst 's morgens 
ontdekte men bij het opruimen der verbrande 
overblijfselen, dat mede een knecht daarbij verbrand is, 
die in den molen was achtergebleven. 
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       Na inpoldering van een deel van de Dollard 
ontstond omstreeks 1600 een nederzetting die werd 
aangeduid als Scheemderhamrik.  
Een nieuw gevormde hervormde gemeente splitste 
zich af van Scheemda. Nieuw Scheemda was 
geboren en begon meteen met de bouw van een 
kerk. Deze werd in 1661 afgebouwd en voorzien van 
een heus uurwerk; de wijzerplaat zit in de  
„dakkapel“. 
Het interieur met een balkenplafond is eenvoudig 
en harmonieus. De gehele inrichting, de trap incluis, 
stamt uit de bouwtijd. Naast de tegen de oostwand 
hangende preekstoel hangt een zweepje om 
honden uit de kerk te verjagen.

         Vroeger liepen hier door het landschap vanaf 

de Hoofdweg lanen naar de boerderijen aan de 

andere kant van het water. Elke boerderij had zijn 

eigen hoge brug over het Termunterzijldiep. Alleen 

bij de Leeuwenborg (richting Termunten) zie je nog 

een deel van het oude brughoofd. 

Het Hoogholtje aan het eind van de Kerkwijk is nu 

de enige rechtstreekse verbinding met die 

boerderijen via de nieuw aangelegde weg in het 

kader van de ruilverkaveling.
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4          Fruitbedrijf Bosschaart in Noordbroek teelt 
kersen, pruimen, appels en peren. Al deze vruchten
vindt u terug in de Plattelandswinkel. Daarnaast 
verkopen zij ook heerlijke ambachtelijke fruitsappen, 
jam en weckproducten. De pruimengaard is 
bovendien als boerderijcamping „De Fruitgaard“ 
ingericht! Voor meer info: www.fruitgaard.nl  en  

        Aan het eind van het pad links op de hoek vind 
je „de Witte Wolk“. Een besloten en weidse tuin, 
grenzend aan korenvelden. Wandelpaden tussen 
hoge bomen met verrassende doorkijkjes rond een 
vrouwencirkel (ca. 200 planten met vrouwennamen, 
omarmd door planten met mannen-namen) en door 
een 'wilde tuin'. „De Witte Wolk“ biedt ook de 
mogelijkheid voor Bed & Breakfast.

         De Westerse Molen is een poldermolen ten 
westen van het dorp Nieuw-Scheemda in de
provincie Groningen. De molen werd in 1862 
gebouwd nadat een voorganger was afgebrand. De
molen bleef tot in de jaren zestig beroepsmatig in 
gebruik, tot begin jaren negentig was de molen een 
reservegemaal. De molen met twee vijzels is thans 
eigendom van de Molenstichting Midden- en Oost- 
Groningen. Alhoewel de baard van de molen de 
naam Zeldenrust vermeldt, wordt de molen 
aangeduid als de Westerse Molen.

6

7

5

62

www.msmog.nl www.routebureau.
groningen.nl
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