
Met verschillende 
pannenkoekspecials,  
kindermenu’s en andere 

Wandeling 
Oliemolen

Wandeling langs De Onlanden, 
het Peizerdiep, de Oliemolen 
en De Kleibosch

Bekijk hier de route op Strava

Goed om te weten:  
- Duur: ongeveer 1:45 uur-2:15 uur
- Honden mogen aangelijnd mee
- Deze route is niet geschikt voor mindervaliden
- Verhard (tegels, asfalt), zand- en graspad

9 K
M

Parkeren kan bij Het Oude Tolhuis
Groningerweg 50, 9321 TC Peize

OV: lijn 4 (Groningen-Roden)
stopt naast Het Oude Tolhuis

https://www.strava.com/routes/2967076163249152594


, en een kleine haven.”
               Langs deze route staan veel bankjes. Als u tijdens 

openingstijden van Het Oude Tolhuis gaat lopen, kunt 
u telefonisch een lekker lunchpakket bestellen en 
onderweg opeten (050-7853249).

Routebeschrijving

               Steek tegenover Het Oude Tolhuis de weg over en 
loop de voor verkeer doodlopende Stenhorstdijk op. 
Aan het eind van de weg is er een wandelpad. 
Volg dat tot het Peizerdiep en sla dan rechtsaf. 
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, en een kleine haven.”

               Volg het kanaal tot het fietsbruggetje en steek dat 
over. Volg de weg richting Roderwolde. Na een tijdje 
passeert u de oude olie- en korenmolen Woldzigt.

Het Peizerdiep 
‘In de tijd voor de aanleg van goede wegen, dus ruwweg 
voor 1900, was vervoer over water een van de belangrijk-
ste transportmiddelen voor zowel goederen als personen. 
De dorpen Peize en Roderwolde hadden dan ook een 
gegraven verbinding met het Peizerdiep, de Peizer en 
Roderwolder Schipsloot, en een kleine haven.’

Koren- en oliemolen Woldzigt 
‘De naam zegt het al: Woldzigt herbergt twee verschillen-
de processen binnen haar muren. De molen produceert 
lijnolie, dat wordt geslagen uit lijnzaad (zaad van de 
vlasplant). Deze afdeling vind je op de begane grond. 
Het lijnzaad wordt eerst gebroken (in de pletter), dan 
vermalen onder de enorme kantstenen; vervolgens...
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tel:0507853249


, en een kleine haven.”

               Volg de weg en houd rechts aan tot u weer bij het 
Peizerdiep aankomt, maar dan aan de andere kant. 
Sla daar linksaf en volg het pad tot u bij de Schipsloot 
bent, de aftakking van het Peizerdiep naar het 
haventje van de Oliemolen.

               Vervolg de wandeling tot Roderwolderweg 34 en sla 
daar linksaf, richting natuurgebied De Kleibosch. 
Volg dat tot het Peizerdiep en sla dan linkssaf. 
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De Kleibosch 
‘De zware stugge potklei die in dit gebied aan de opper- 
vlakte ligt, vormde de ideale grondstof voor klooster- 
moppen (stenen). Deze werden per schip vervoerd naar 
Aduard.’

...opgewarmd op het vuister en pas dan komt het in de 
pers (voorslag, dan wel naslag) waar met behulp van 
een soort heiblok de olie uit het gemalen zaad wordt 
geslagen. Alles nog zoals het in 1852 is gebouwd. Op de 
stellingzolder en de daarboven gelegen steenzolder is een 
complete uitrusting voor het malen van graan.’

Haventje 
‘Tegenover de molen ligt een haventje. Het is in 2007 
gereconstrueerd. De molen en het haventje zijn erg 
belangrijk voor elkaar geweest. Waarschijnlijk was de 
haven er eerder. Aanvoer van lijnzaad uit Groningen en 
levering van lijnolie voor de verf- en zeepindustrie in 
Groningen gebeurde via het water.’



tad-Groningers droge voeten houden.”

               De wandeling zit er bijna op. Sla rechtsaf en loop langs 
de Groningerweg tot u weer bij Het Oude Tolhuis aan-
komt.

, en een kleine haven.”
               Sla bij het haventje rechtsaf, terug richting de fiets-

brug. Steek de fietsbrug over, sla rechtsaf  en volg het 
Peizerdiep tot het fietspad linksaf buigt, volg vanaf 
daar het fietspad langs De Onlanden tot de onder-
doorgang bij de Groningerweg.
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De Onlanden 
‘Dichtbij de stad Groningen ligt een natuurgebied van cir-
ca 3.500 aaneengesloten voetbalvelden groot, met ruige 
hooilanden, moerasbos en volop ruimte voor overtollig 
water. Bij langdurige, hevige regenval zorgt dit gebied 
ervoor dat de stad-Groningers droge voeten houden.’



Het Oude 
Tolhuis is 
open! PANNENKOEKEN

BURGERS
LUNCH
DINER
KINDERFEESTJES
BEDRIJFSFEESTEN


