Ommetje
Paterswolde - Westermade
Afstand: 6 kilometer, 1 uur en 15 minuten.


De START is op de parkeerplaats van het vroegere Sportcomplex De Marsch, Hooiweg
196, 9765EM Paterswolde. Loop vanaf de parkeerplaats terug naar de Hooiweg waar je rechtsaf
gaat.



Op het eerstvolgende kruispunt weer rechts = Kwikstaartweg. Deze in 1970 gebouwde wijk heet
Vogelbuurt. Naast ‘doorstromers’ uit andere wijken uit Eelde-Paterswolde werden de woningen
veelal door medewerkers van de Gasunie bewoond. Door de vondst van aardgas in Slochteren (1959)
werd de Gasunie opgericht en met enige overheidsdwang in Groningen gevestigd. Medewerkers uit
het hele land verhuisden naar het Noorden.



Aan het einde van de Kwikstaartweg recht door, het doodlopende stukje in, naar het hek. Het
graspad links inlopen.



Dit pad volgen en telkens links aanhouden. Je komt uit bij ‘het Bijenbosje’. Hier is in 2016 in
samenwerking met de Imkervereniging en de gemeente een speciaal terrein voor honingbijen en
wilde bijen gerealiseerd.



De straat oversteken en rechtsaf = Helmerdijk. Aan de rechterkant staat een
ruilverkavelingsboerderij uit 1933. Na ca. 200 m, bij de splitsing, kun je aan de linkerkant van de weg
over een schelpenpaadje lopen, achter een houtwal, parallel aan de Helmerdijk. De woningen hier
zijn gesitueerd in de wijk Spierveen IV welke omstreeks 2000 is gerealiseerd. Het schelpenpaadje
komt uit op de klinkerweg = Klaproos. Rechts aanhouden, de Klaproos vervolgen tot de kruising met
Zilverschoon.



Je slaat rechtsaf, weer een schelpenpaadje op. Dit pad vervolgen tot de Helmerdijk, welke je
oversteekt. Links zie je de biologische Kijkboerderij ’t Hooge Veld. Hier mag een kijkje worden
genomen op het erf en in de stallen. Of meteen rechtsaf slaan, over de parkeerplaats, daarna linksaf
het zandpad op en dit pad blijven volgen.



Het zandpad helemaal uitlopen. Je komt uit bij de brug in de Verlengde Boterdijk. Het gebied hier
heet Westermade en ligt tussen het Eelderdiep links en de Marsensloot rechts in de polder Peizer- en
Eeldermaden.



Rechtsaf slaan en de Verlengde Boterdijk uitlopen waar je links een aantal van rode bakstenen
gebouwde huizen ziet staan (1938), welke tezamen Rood Dörpie worden genoemd.



Op het kruispunt met de Hooiweg rechtsaf. Het tweede huis aan de rechterkant (nr 230) is het
Schuurhuis, een bijzonder woonhuis annex kantoor van architect Cor Kalfsbeek. Dit pand is in 2009
door de Bond van Nederlandse Architecten uitgeroepen tot Gebouw van het Jaar, regio Noord.

Even verderop staat het landhuis Westerbroek (nr 216). Kenmerkend voor Westerbroek is dat er
niveauverschil bestaat tussen voor- en achtertuin. Het voorhuis ligt op een flinke heuvel. Deze heuvel
is ontstaan door het graven van de vijver. Het achterhuis is tegen die heuvel aangebouwd. Aan de
voorkant heeft het huis één etage en aan de achterzijde twee.


Tegenover huisnummer 200 zie je de achteringang van het landgoed De Braak (sinds 1920 van
natuurmonumenten). Linksaf door de witte hekken het bos in; vrijwel meteen sla je rechtsaf. Dan
het eerste pad links en daarna het eerste rechts. Op de driesprong rechts aanhouden, over het
‘vrijerslaantje’ waarmee de berceau wordt bedoeld; de ‘overkapte’ beukenlaan of loofgang.
Hiernaast, aan de linkerkant, bevindt zich ook een doolhof.



Het ‘vrijerslaantje’ uitlopen, dan linksaf. Je komt uit bij de zij-ingang (aan de zuidzijde van De Braak)
aan de Vennerstraat. In wezen echter betreft dit de allereerste toegang tot het landgoed. Wanneer
je omkijkt, het bos in, heb je een prachtig uitzicht op gazon, grote vijver en open plek (waar het Huis
De Braak stond) richting boswachtershuis. De Braak, 29 ha, is in 1825 aangelegd naar een ontwerp
van de bekende tuinarchitect L.P. Roodbaard.



Op de Vennerstraat ga je rechtsaf en op het eerstvolgende kruispunt weer rechtsaf. Terug op de
Hooiweg zie je na 100 m links de parkeerplaats waar dit ommetje begon.
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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

