
Wandelroute: Ommetje Madelanden en Es rond Vledder (histo-
risch - archeologisch)
Afstand: ca. 8 km
Duur: ca. 2 uur
Ondergrond: deels verhard, deels zandpaden en deels gras 
Een *nummer verwijst naar informatie bij betreffend nummer in de
gids Ommetjes.
Een nummer) verwijst naar extra informatie, aan het eind van deze
routebeschrijving. 

START

Loop tussen De Tippe*1
(links van u) en de kerk*2
(rechts van u) door en loop
rechtsaf De Hoek in. Loop
De Hoek 1) uit tot de krui-
sing met Solweg en De
Brink; loop op deze krui-
sing rechtdoor met aan uw
rechterhand de Brink.
Steek de doorgaande weg,
de Wapserweg, over en
loop rechtdoor het
Oosteind in. Volg het
Oosteind 2) tot de driesprong, loop hier de bocht naar links naar de
doorgaande weg, de Wapserweg. Ga bij ANWB paal 13644 rechtsaf
het fietspad richting Wapse op. Steek na de bocht de Wapserweg over
en loop linksaf de Heidemaatsweg in. Loop deze weg helemaal uit 3)
4). Ga op T-splitsing linksaf de Madeweg op en neem vervolgens bij
de Solweg rechtsaf het fietspad richting Doldersum.
Steek bij ANWB paal 8093 bij de dagcamping de weg linksaf over en
loop naar de dagcamping. Volg op de dagcamping de start van de
paarse paaltjes route. Neem het verharde (rolstoel)pad. Volg dit pad,
met rechts van u het vochtige door russen (planten die oppervlakkig
gezien lijken op grassen) overwoekerde grasland.
Bij het volgende weiland buigt het pad naar links. Loop voorbij dit
weiland rechtdoor (waar de paarse paaltjes route naar rechts gaat),
verlaat hier het rolstoelpad. Bij het volgende weiland buigt het pad
naar links. Loop voorbij dit weiland rechtdoor (waar de paarse paal-
tjes route naar rechts gaat), verlaat hier het rolstoelpad. Volg bij het
grasland aan uw linkerhand, het Turfveen*15 (aan uw rechterhand
ligt vrijwel onzichtbaar het Vlasveen), het pad rechtdoor. Hier loopt
u tegengesteld aan de richting van de paarse paaltjes route.



Het pad komt uit op een steenslagweg; ga hier rechtsaf en volg deze
weg tot het landhuis op het landgoed Vledderhof*19.
Met het landhuis aan je rechterhand loopt u rechtdoor de laan met
eikenbomen in. Ga aan het eind van de laan rechtsaf. Ga op de T-
splitsing (aan het eind van de akker rechts van u) linksaf, ook op de
volgende T-splitsing linksaf en volg de bosrand tot de klinkerweg.
Loop hier linksaf en vervolgens na ca. 25 m rechtsaf. Loop langs de
picknickplaats rechtdoor (eerst gravel, daarna gras), loop het wandelpad
aan de rechterhand voorbij, en loop aan het eind van het grasveldje
rechtdoor het wandelpad op.
Ga op het asfaltfietspad linksaf en dan na ca. 20 m direct weer links-
af, de houtwal in. Ga bij de zandweg met fietspad rechtsaf.
Loop in een flauwe bocht, ter hoogte van het sportpark, linksaf en
neem het rechter schouwpad langs sloot. (NB mocht gras langs de
sloot te lang en/of te nat zijn, loop dan bij het sportpark gewoon
rechtdoor, de Van Royenlaan in tot u weer bij De Tippe bent) Blijf de
sloot volgen, voorbij Pieters Veentje*13 aan linker hand, tot de dam
over de sloot bij de aansluiting op een andere sloot. Ga hier rechtsaf
en houd de sloot links van u. Na 50 meter knik naar links, na 50 m
knik naar rechts. Slootkant volgen tot achter de woningen, daar linksaf
en na 50 m rechts naar de Torenlaan. Linksaf naar het Lesturgeonplein.

1)   De weg “De Hoek” loopt vanaf de kerk*2 richting de Brink. De
fraaie klinkerweg, de hoge bomen en de ligging op de rand van de es
straalt landelijke rust uit. Sommige eeuwenoude boerderijen zijn
rijksmonumenten, zoals De Hoek 5 en 12.
Opvallend in De Hoek (nr. 13-27) is het tot appartementencomplex
omgevormde gebouw dat eens het Schultehuis was. De Schulte was
een rechterlijk functionaris op lokaal niveau die functioneerde tot 1811.
2)   Van de paar oude boerderijen is vooral de Saksische boerderij
links met z'n gerestaureerde rieten voorraadschuur en z'n leilinden
bij het voorhuis wel erg specifiek. Het Oosteind komt uit op de
Vledderlanden, het gebied voor en rechts van u. Dit vormt een
belangrijk deel van het madegebied van Vledder, de laaggelegen
graslanden langs de beek, de Vledder Aa*17.
3)   Het maaiveld daalt zichtbaar vanaf het dorp richting de Vledder
Aa. De Heidemaatsweg is van oudsher een natuurlijke scheiding
tussen het beekdal (de madegronden aan de Vledder Aa*12, rechts)
en de hogere esgronden (de Vledder es*18, links).
4)   Aan het eind van de Heidemaatsweg ziet u voor u een heidege-
bied met plassen: het Koelingsveld, waarin zich het kringgrepurnen-
veld*16 bevindt.


