Ommetje
Vosbergen en Oosterbroek
Afstand: 7 kilometer, 1.30 minuten.


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



De start is op de parkeerplaats aan de Vosbergerlaan nabij Begraafplaats De Duinen. Je wandelt het
bos in; links zie je begraafplaats De Duinen (1980). Waar de weg een bocht naar rechts maakt, links
aanhouden. Kies het pad waar een slagboom staat. Dit pad scheidt de landgoederen De Duinen en
Vosbergen.



Door het hekwerk, dat de landgoederen scheidt van Polder Lappenvoort, loop je deze polder in over
het in 2004 aangelegde zandpad. Bij de brug over de Oude Aa (vm. benedenloop van de Drentsche
Aa) bereik je de gemeentegrens tussen Tynaarlo en Haren; tevens provinciegrens.



Deze zandweg loopt tussen de weilanden door met wilde flora en weidevogels. Rechtdoor wandelen,
totdat de weg een bocht naar rechts maakt, de Hooidijk.



Rechtsaf, de Hooidijk op lopen. Links zie je, aan de overkant van het Noord Willemskanaal, de Witte
Molen, een poldermolen gebouwd in 1892 en gerestaureerd in 2003.



De Hooidijk vervolgen totdat deze verharde weg een bocht maakt naar links. Daar ga je rechtsaf;
(eigen weg) dit pad helemaal uitlopen. Je wandelt langs de plek waar de vroegere Borgstee, de
voorloper van havezate Oosterbroek, stond (rechts). Deze Borgstee is in 1830 wegens wateroverlast
westwaarts verplaatst. Nu staat er een schuurtje als huisvesting voor paarden.



Rechtsaf en na ca. 100 m links aanhouden; je loopt diagonaal door het Sterrebos. Dit bos heeft een
vierkante omtrek, kruisvormig padenpatroon, symmetrisch aangelegde vijverpartijen en bomen op
wallen en hoorde bij de genoemde Borgstee, zoals je ook op het informatiepaneel kunt lezen dat bij
de uitgang van het bos staat.



Je slaat linksaf, het pad uitlopen. Dan weer linksaf totdat je bij de viersprong komt. Loop hier
rechtdoor. Aan de linkerkant ligt achter het witte huisje de huidige havezate Oosterbroek. In 1922 is
de havezate door brand verwoest en in 1924 op kleinere schaal herbouwd. Tegenwoordig is dit
particulier terrein.
Rechts zie je Huis Hooghullen, in 1870 gebouwd in neogotische stijl. In 1890 is het eigendom
geworden van de 'Vereniging ter bevordering van het herstel van drankmisbruik' en lange tijd in
gebruik geweest als afkickkliniek. Schuin daarachter een modern gebouw; de tegenwoordige kliniek
Vossenloo, onderdeel van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN).



Volg de verharde weg. Je komt uit op de Burg. Legroweg. Sla links af. Links staan diverse gebouwen
behorend bij Groningen Airport Eelde en de luchtvaartschool. Aan de rechterkant, achter een
weiland, een schuin geplaatste woning. Dit pand is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers

gebouwd als telefooncentrale voor Fliegerhorst Eelde (met legerplaats). Ernaast staat -onzichtbaareen bunker voor radio- en telefoonverkeer, later een vleermuizenkelder.


Rechtdoor tot het tolhuis, nr. 60, gebouwd in 1870 dat een rijksmonument is. Jarenlang is hier tol
geheven. Van 1943 tot 1946 is het tolhuisje gevorderd door de Duitse Wehrmacht. Bij raadsbesluit
van september 1947 wordt besloten de tol op te heffen.



Meteen voorbij het tolhuis rechtsaf = Vosbergerlaan. Deze onverharde weg vervolgen tot Villa
Vosbergen (groot wit pand rechts) dat ooit het zusterhuis was van het sanatorium voor drank-,
drugs- en gokverslaafden ‘Hooghullen’. Vanaf 2002 is het Muziekinstrumentenmuseum Vosbergen
hierin gevestigd. Links staat een informatiepaneel over het landgoed Vosbergen met padenstelsel.



Voorbij het infopaneel neem je het 2e bospad links, langs de slagboom. Op de driesprong rechts
aanhouden tot de viersprong. Hier linksaf; aan de rechterkant bevindt zich een Archeologisch
Monument: een grafheuvel, vermoedelijk uit het Neolithicum en/of Bronstijd (enkele duizenden
jaren voor Christus) en is een Rijksmonument sinds 1969.
Verderop ligt het graf van het (kinderloze) echtpaar Kraus-Groeneveld, de voormalige eigenaar van
het landgoed. De bezittingen gingen over in Stichting Kraus-Groeneveld (SKG), die het landgoed
exploiteert.



Aan het einde van het pad rechtsaf. Rechtdoor lopen tot de volgende driesprong; hier een kort
stukje rechts tot op de viersprong. Hier linksaf.



Dit pad uitlopen; door het hek kom je op de Weeakkerweg. Rechtsaf en de parkeerplaats is te zien
waar deze wandeling 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

