
Ommetje 
 Paterswolde Noord - Schelfhorst 

Afstand: 5,5 kilometer, 1 uur en 15 minuten. 

 

 

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

 
 

 De start is op de parkeerplaats van jachthaven “Zuidwesthoek” en restaurant de Twee provinciën 
(Meerweg 247, 9752 XD Haren).  
 

 Wandel door het parkje aan je rechterkant. Op deze plek was vroeger (1917 – 1971) de uitspanning 
‘Twee Provinciën”, bestaande uit een hotel-restaurant en een speeltuin met doolhof, kettingbrug en 
waterscooters. Voor dagjes uit  en schoolreisjes was deze speeltuin zeer geliefd. In 1972 werd de 
uitspanning  door een faillissement gesloten. Na jaren van verval werd eind jaren 80 een parkje 
aangelegd. Op de plek van het hotel-restaurant is jaren een garage gevestigd geweest (Setz). Nu 
staat er Résidence  De Twee Provinciën, een seniorenflat.  
 

 Ga rechtsaf richting de rotonde.  Bij de rotonde de weg oversteken. Loop langs het Chinese 
restaurant “Lotus” (vanaf 1975),  ooit  Italiaans restaurant Da Sirio (1959-1971). Linksaf de  Boterdijk 
in. Tegenover  “Lotus” aan de Boterdijk staat de seniorenflat Heemstaete, gebouwd in 1994. Vroeger 
stond hier Hotel Neptunus, wat later nog een tijd discotheek “Papillon” gevestigd is geweest.  
 

 Neem de eerst volgende weg rechts (Onlandseweg). Halverwege kom je langs de kassen van 
plantenkwekerij Arends. De weg gaat aan het eind over in een smal fietspad.  

 

 In de bocht van het fietspad ga je linksaf het Kluivingsbos in. Het pad rechtdoor volgen. Op de 
viersprong (beetje scheef) kun je even rechtsaf het pad in slaan, daar tref je het oorlogsmonument 
aan ter nagedachtenis aan alle in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Eeldenaren.  Je keert terug 
naar de viersprong en vervolgd het pad rechtdoor.  
 

 Bij de volgende viersprong  ga je rechtsaf. Op de hoek van deze kruising zie je het monumentje voor 
Mien Jansen. Een onderwijzeres uit Groningen die slachtoffer werd van een nog steeds onopgeloste 
moord uit 1916 en die gevonden is in dit Kluivingsbos .  
 

 Wandel het Kluivingsbos uit, steek de weg over en sla linksaf en vervolgens direct rechts. 
(Meerkoetlaan). Deze woonwijk wordt ‘Villapark’ genoemd.  Rechts aanhouden en de weg helemaal 
uitlopen tot aan het Paterswoldsemeer, waar een ‘hoogholtje’ een uitloper van het meer overspant.  
Een bank nodigt uit om even te gaan zitten en te genieten van een riant uitzicht. Langs de andere 
kant van het water teruglopen naar de Groningerweg.  
 

 Steek de weg over en loop de weg langs het Kluivingsbos op (Schelfhorst). Na de bocht neem je het 
eerste weggetje rechtsaf (huisnr 4 t/m 20). Het heet hier ook Schelfhorst, maar Paterswoldenaren 
hebben het over de ‘Nachtegaalsteeg’.  
 

 Aan het eind van dit pad ga je links af. De hoeve nr. 4 is nog één van de weinige landbouwbedrijven 
(Koolman) in Eelde Paterswolde. Hierbij stond vroeger het Huis Schelfhorst. De weg uitlopen. 
 



 Rechtsaf. Op de kruising links af de Boterdijk op. Na het bord “Eelde-Paterswolde” neem je het 
eerste bruggetje rechtsaf. Je bent nu in het Hesselingsbos. Op een open plek in het bos zijn in het 
verleden twee openluchtspelen opgevoerd: Midzomernachtdroom van  Shakespeare in 1951 en Dorp 
in opstand van Lope di Vega in 1952.  

 

 Loop het bosje door over een van de slingerpaadjes naar de andere kant van het bos. Je komt uit op 
de Hesselinkslaan, een onverharde laan met bomen. Hier linksaf.  
 

 Aan het eind van dit pad passeer je serviceflat Noordwijk (je komt uit op de parkeerplaats daarvan).  
De flat dateert uit 1971, maar de plek heeft een lange historie. In 1750 stond hier huize ter Pelkwijk, 
later Postwijk en huize Noordwijk. Daarna werd het een hotel. En nu dus de woonplaats voor 
senioren.  
 

 Linksaf, voor Noordwijk langs richting de rotonde. Steek deze over en je bent weer bij het beginpunt 
van deze wandeling.  
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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  
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