Ommetje
Lemferdinge – polder Lappenvoort – De Duinen
Afstand: 4 kilometer, 45 minuten.


Deze wandeling gaat deels over modderige paden; pas je schoeisel aan.



De START is op het parkeerterrein van Zwembad Lemferdinge. (Lemferdingerlaan 1, 9765 AR
Paterswolde). Je verlaat de parkeerplaats en slaat linksaf.



Aan de rechterkant zie je Huize Lemferdinge (1447). Dit witte pand is het overgebleven westelijk
schathuis van een veel groter geheel. Er naast stond het hoofdgebouw en er was ook een oostelijk
schathuis, beiden zijn door storm verwoest in 1811. In de tuin van Huize Lemferdinge kun je de
contouren, door hagen uitgebeeld, nog zien van de verdwenen gebouwen. Er hebben veel
vooraanstaande personen gewoond, o.a. generaal Dumonceau (1796-1811) en het echtpaar Louis Adrien
en Gezina Bähler-Boerma (1911-1953). Het huis is in 1997 na een grondige restauratie heropend en
behoort met tuin en bos vanaf 2004 toe aan Stichting Het Drents Landschap. Tegenwoordig is het een
trouwlocatie met een galerie op de verdieping en een prachtige beeldentuin.



De Lemferdingelaan uitlopen en dan linksaf.



Aangekomen op de Vosbergerlaan, sla je vrijwel meteen rechtsaf, een boslaan in = Duinerlaan.
Je bevindt je nu op een lange kaarsrechte rood besintelde laan, de Duinerlaan, het vroegere kerkenpad
van de bewoners van Lemferdinge naar het dorp Eelde en de Eelder kerk. Links van je ligt het
‘Koepeltjesbos’, zo genoemd omdat hier van 1948-1981 een muziekkoepel stond. Deze is na meerdere
branden en vandalisme uiteindelijk afgebroken. Het jaarlijkse Koepeltjesfestival is hier naar vernoemd.



Op de viersprong neem je het tegelpad rechtsaf. Aan het einde van het pad links af, Koningin Julianalaan
in. Op de volgende kruising loop je rechtdoor de Prinses Irenelaan in. Deze woonwijk heet ‘Oranjepolder’.
Deze wijk is eind jaren 50 gebouwd voor het hogere personeel van de Rijksluchtvaart School die in die tijd
naar vliegveld Eelde kwam. (Het overige personeel werd gehuisvest in de wijk Nieuwe Akkers, die
aanzienlijk eenvoudiger huizen heeft).



Je loopt achter het voormalige gemeentehuis van de gemeente Eelde langs, gebouwd in 1939. Onder
deze gemeente vielen de dorpen Eelde, Paterswolde en Eelderwolde. Het gebouw heeft tot 31 december
1999 dienst gedaan als gemeentehuis. Op die datum wordt de gemeente Eelde opgeheven en gaat op in
de gemeente Tynaarlo. Het pand wordt momenteel verbouwd tot zorgwoningen voor dementerende
senioren.



Op de T splitsing rechtsaf, de Prinses Beatrixlaan in.



Op het kruispunt met Bähler-Boermalaan en Duinkampen loop je laatstgenoemde straat in. Aan de
rechterkant twee huizen met een naam: ’t Hoeveke en Cumulus. Het huis Cumulus was het huis van de
weerman Jan Pelleboer. Vanuit dit huis verzorgde hij zijn beroemde weerberichten voor radio en tv.



Even verderop heet een huis ’t Windgat, de volkse benaming voor deze straat, die eertijds behoorde tot
de Duinstraat waar je uit komt. Je slaat rechtsaf.



De Duinstraat gaat in de bocht over in Brinkhovenlaan. Die heette vroeger Schipperssteeg, omdat men
iets verderop op de boot kon stappen via Eelder Schipsloot en Noord-Willemskanaal richting de stad
Groningen. Het pand nr. 16, de boerderij die wat naar achteren is gelegen, is het vroegere Huningeborg,
een omgrachte boerderij. Op de driesprong met de boom in het midden ga je rechtsaf.



Vervolg deze weg (Oosterland). In de bocht naar links wordt de weg een onverhard pad. Op de driesprong
rechtsaf. De wandeling gaat langs een vroegere boomkwekerij (links; verwilderd).



Deze onverharde weg uitlopen; op de splitsing rechtsaf slaan. Na 90 meter rechts aanhouden en via een
dam in de Eelder Schipsloot de weg vervolgen.



Zo kom je uit in de polder Lappenvoort op een pad langs een sloot, de zgn. ‘Verlengde Lemferdingelaan’.
In deze eigen weg zit een scherpe bocht naar rechts; het laatste gedeelte is door bomen omzoomd.
Voordat je de woonboerderijen aan de Lemferdingelaan bereikt, linksaf slaan, door een ‘poort’ van grijze
zuilen met hekwerk. Dit is het toegangspad van Huis De Duinen, (1823) en de gelijknamige boerderij, geel
getint en met het aangrenzend ‘Doornbosbos’ (genoemd naar het bewonersechtpaar Gilhuys-Doornbos).



Achter het huis en vóór de hoeve kom je op een open plek. Onder de bomen zie je het oorlogsmonument,
een grote kei met plaquette. In maart 1944 werden hier de joodse onderduiker Hans van Hessen en de
boerin, Derkje Meijer-van Dijk, weggevoerd naar concentratiekampen; zij keerden niet terug.



Loop verder door het hekwerk met informatiepaneel van De Duinen. Rechtsaf slaan = een ruiterpad.



Aan het ruiterpad bevindt zich rechts een vlinderkampje van het IVN. Waar dit ruiterpad een slinger
maakt, staat een bank en een informatiepaneel van Natuurmonumenten en Ol Eel. Deze info betreft het
onderduikershol van Hans van Hessen, in de verte verscholen achter een kippenhok naast de boerderij.



Aan het einde van het ruiterpad bereik je rechtsaf de parkeerplaats van Lemferdinge. Je hebt hiermee het
ommetje aan de oostflank van Eelde Paterswolde volbracht.
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Meer weten over de bijzondere plekken die je bent tegengekomen?
Kijk op: www.oleel.nl
Of stel je vraag aan ons via: info@oleel.nl

