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Route 24 Rondom de Molen Ter Haar, 6,5 km 
 
Ter Haar bestaat uit een paar boerderijen en als de stokoude, houten ‘standerd’ koren- en 
pelmolen de rand van het dorp niet markeerde, zou je het gehucht misschien niet eens opmerken. 
De wandeling begint daar en gaat eerst door de open Veenkoloniale velden, dan langs het 
sportpark van Ter Apel en vervolgens door een deel van de Ter Apeler bezittingen van 
Staatsbosbeheer. Op een warme dag is het natuurlijk beheerde oude bos een koele verademing. 
De Ruiten Aa stroomt erlangs en is daar, anders dan bij Sellingen en Vlagtwedde, een simpele, 
weinig inspirerende watergang. 
De molen is een rijksmonument. Deze standerdmolen is het oudste molentype van ons land en 
dit exemplaar is het laatste nog min of meer originele dat Groningen rijk is. Ooit telde de 
provincie veertien van deze, geheel om een spil, een standerd, draaibare molens. Dat was rond 
1600, toen de timmerman ook de laatste hand aan deze molen legde. Niet in Ter Haar, maar in 
Bourtange, 20 km verder. Hij stond op de vestingwal wind te vangen tot boer Maarsing in Ter 
Haar hem in 1831 voor fl. 750,-- kocht van de Bourtanger molenaar Jan van Hateren en in zijn 
woonplaats liet herbouwen. 
Bij een bezoek aan Bourtange ervaart men de houten standerdmolen op de vestingwal nog steeds 
als een herkenningspunt… een getrouwe kopie van de originele natuurlijk! 
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Start: bij de molen in Ter Haar, Sellingerstraat 22 Ter Apel    
  
De gehele route is gemarkeerd door middel van geel-witte stickers met 
opdruk WiW 24.  
 

1. Staande aan de Sellingerstraat, met de rug naar de molen, linksaf het 
fietspad op. 

2. Na het eerste huis (nr. 22) linksaf het betonpad op, Hogeweg. 
3. Op de T-splitsing linksaf. 
4. Aan het eind van het pad de asfaltweg oversteken (Nulweg), rechtsaf en gelijk linksaf, 

fietspad op. Bij rode paddenstoel (65250/01) linksaf. 
5. Op T-splitsing rechtsaf en gelijk linksaf, onverhard pad op. 
6. Het onverharde pad kruist een verhard pad: dit verharde pad oversteken en rechtdoor 

het onverharde pad blijven volgen. 
7. Het onverhard pad komt na ca. 100 meter uit op een verhard pad; hier rechtdoor. 
8. Op T-splitsing rechtsaf en direct linksaf, een onverhard pad in. Het onverharde pad 

tussen de bomen door steeds blijven volgen. (Bij een open stukje langs de bossingel 
blijven lopen). 

9. Het onverharde pad komt uit op fietspad; route ca. 100 meter over fietspad vervolgen. 
10. Ca 2-3 meter vóór splitsing linksaf, onverhard pad in. 
11. Pad komt uit op asfaltweg (Heembadweg). De weg oversteken en linksaf over 

klinkerpad. De Sellingerstraat oversteken en gelijk rechtsaf, over het fietspad. 
12. Na ca. 250 meter linksaf¸ langs/over slagboom, breed zandpad op. 
13. Na ca. 200 meter 2e pad linksaf (over dam). Einde pad rechtsaf. 
14. Tweede pad linksaf, groensingel aan rechterhand. Pad gaat over in bospad. 
15. Ca. 200 meter na bankje op splitsing linksaf, op volgende splitsing links aanhouden en 

op 3e splitsing rechtdoor. 
16. Op viersprong van paden linksaf, graspad. Op splitsing rechtdoor (sloot aan linkerhand). 
17. Einde pad, linksaf, betonpad op (Tempelbosweg). Einde betonpad linksaf. 
18. Over het fietspad (langs de Sellingerstraat) terug naar de molen. 

 
Heeft u op- of aanmerkingen over de wandeling of onjuistheden in de beschrijving aangetroffen? 
Meld het ons via het contactformulier op de website of per e-mail: info@wandeleninwesterwolde.nl 
 
Sponsor van deze route: 
 
Smederij Berndt 
Sellingerstraat 21 
9561 TA Ter Apel 
info@smederijberndt.nl 

 http://www.smederijberndt.nl/ 
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