Wandelroute: Ommetje Lange Wandenpad, rond Vledder
Afstand: ca. 6 km
Duur: ca. 1,5 uur
Ondergrond: veelal zandpaden, deels gras en klein deel verhard
Een *nummer verwijst naar informatie bij betreﬀend nummer in de
gids Ommetjes.
Een nummer) verwijst naar extra informatie, aan het eind van deze
routebeschrijving
Ga, met uw rug naar De Tippe*1
staand, rechtsaf de Van
Royenlaan*8 in. Loop deze uit en
loop op de drieweg splitsing rechtsaf de Lange Wandenweg*11 in.
Ga ± 30 m na het huis aan uw rechterhand (huisnummer 1) rechtsaf de
houtwal in en volg dit pad tot het
eind van deze houtwal. Neem aan
het eind van de houtwal linksaf het
schouwpad (onderhoudspad van het
Waterschap) langs de sloot. (NB
mocht gras langs de sloot te lang
en/of te nat zijn, loop dan aan het
begin van de houtwal, voorbij huisSTART
nummer 1, gewoon rechtdoor en
volg route weer vanaf #) Volg dit schouwpad tot de brede zandweg
met ﬁetspad (Lange Wandenweg). Ga daar rechtsaf.
# In de bocht van de zandweg, bij het bankje aan de Lange
Wandenweg, loopt u rechtdoor het pad door de houtwal op.
Steek aan het eind van dit pad het asfalt ﬁetspad over en loop
rechtdoor het zandpad op. Vervolg het pad tot de driesprong,
een Y-splitsing bij een omgevallen dikke eik; volg om de voet
van de omgevallen eik het wandelpad linksaf.
Bij T-splitsing gaat u rechtsaf en bij het volgend kruispunt rechtdoor,
steek de zandweg met het betonnen ﬁetspad over.
Neem het 1e pad linksaf (bij een bankje aan rechterhand) de hei op.
Houd daarna op de T-splitsing links aan. Volg dit pad, telkens links
aanhoudend (u loopt rond het heideveldje), tot u weer op het betonnen
ﬁetspad met de zandweg bent, dit is de Jodenweg*10.
Ga op dit ﬁetspad rechtsaf en vervolgens aan einde van het bos linksaf.
Loop vóór het grote ven aan uw linkerhand het pad links in. Blijf het
pad langs het ven volgen 1).

Ga op kruising rechtsaf en neem vervolgens het 1e pad links 2).
Ga bij de brede zandweg rechtsaf 3). Ga op de kruising linksaf en
loop op de twee volgende kruisingen rechtdoor. Ga bij de T-splitsing
linksaf. Bij de ANWB paal gaat u linksaf het ﬁetspad langs de
Middenweg op. Steek bij het huis aan de Middenweg 9 rechtsaf de
weg over en neem het bospad 4).
Loop op de direct na de wegoversteek volgende kruising van bospaden
rechtdoor. U loopt in het “Kamp Bossie” 5). Vervolg het pad rechtdoor tot de brede zandweg aan het eind van het bos, de Reeweg*14.
Ga hier linksaf. Volg de zandweg tot het dorp Vledder. Aan het eind
van de zandweg loopt u weer de Van Royenlaan in tot u weer op het
Lesturgeonplein bent.
1) Het Blauwe Gat, het grote ven aan uw rechterhand, heette vroeger Molengat, omdat hier toen een watermolen stond om het water
weg te pompen voor de turfwinning. De eerste helft van de jaren 80
van de vorige eeuw nestelde in dit ven een kolonie kokmeeuwen. Door
hun uitwerpselen is het ven rijk aan voedingsstoﬀen geworden. Deze
omstandigheden leidden tot de weelderige groei- en leefomgeving
voor ﬂora en fauna. O.a. giftige slangewortel met zijn fraaie witte
bloemkelken, rode bessen, heikikkers, kamsalamanders en adders
komen hier voor.
2) Rechts van u ligt de Schapendobbe (een poel). Dit is een laagte
die vroeger vol water stond en door de boeren werd gebruikt om hun
schapen te wassen. Men deed dit om de wol schoon te maken en
ongedierte, vooral schapenteken, af te vangen.
3) Aan de rechterhand treft u nog een veengat aan. Gedurende de
Tweede Wereldoorlog werd hier turf afgegraven. Het veengat is bijna
dichtgegroeid. De overgebleven rechthoekige gaten zijn nog te zien.
Op lange termijn zullen de veengaten weer dichtgroeien met veen,
maar dat gaat heel langzaam (ongeveer 1 mm per jaar).
4) Alvorens dit te doen kunt u een klein uitstapje maken: 50 m doorlopend op het ﬁetspad ligt aan uw linkerhand het voormalig
Arbeidskamp*9. Hier biedt de kijkdoos-expositie u beelden van de
Historie Joodse Werkkampen. Ga na dit uitstapje weer terug naar de
route.
5) Links van u ziet u een laag gelegen stuk in het bos, waar rendierjagers hebben gebivakkeerd. Professor Dr. Van Giﬀen zocht in 1948
naar overblijfselen. Rendierjagers lieten hier hun sporen na omdat zij
vuursteen gebruikten voor hun gereedschappen.

