
Wandelroute: Ommetje door Vledder
Afstand: ca. 3 km
Duur: ca. 45 minuten
Ondergrond: 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. 

START

Het Lesturgeonplein is het beginpunt. U staat op het Lesturgeonplein
met De Tippe*1 aan uw linkerhand en de kerk*2 aan uw rechterzijde.
Ga op de T-splitsing linksaf de straat in, dit is de Torenlaan. Ga aan
het eind rechtsaf en dan na ca. 50 m linksaf de Bosbouwkamp in.
Loop met de bocht mee naar links en vervolgens rechtdoor tot u links
een vijver passeert. Steek de weg (Vledderweg) over en loop de
Wildwal in 1). Loop de Wildwal uit, rechtdoor tot het eind van het
dorp, de laatste 100 m heet Meulhoek. Ga bij ANWB-paal 13646
rechtsaf en na ca. 25 m bij de volgende ANWB-paal linksaf het
fietspad naar Wapse op 2). Ga rechtdoor tot het kruispunt. Loop hier
linksaf het Oosteind in 3). Aan het eind van het Oosteind ligt links
MuseumS*4, het vroegere gemeentehuis van de gemeente Vledder.
Steek aan het eind van het Oosteind de weg (Wapserweg) over en
neem rechtsaf het voetpad langs deze weg. Ga na ca. 150m (loop een
links afslaand voetpad voorbij) linksaf de Oosterkamp in (woonwijk
De Goorns 4)) en loop vervolgens na ca. 75 m rechtsaf De Bree in.
Houd rechts Vledderholt aan en ga dan na ca. 30 m linksaf het wan-
delpad op. Volg het wandelpad en steek achtereenvolgens drie straten
over. Houd bij de molen De Poffert*7 rechts aan en loop door naar
de Solweg. Ga hier linksaf, het dorp in. Ga op het eerste kruispunt
rechtsaf De Hoek in, langs het BenB Moe’s tuin op nr. 41.
Volg De Hoek 5) tot u weer op het Lesturgeonplein bent gekomen.



1)    Meteen rechts staat een beeldengroep “De boodschapper met
stok” (traditionele Drentse boodschapper) van de Drentse beeldhouwer
Bert Kiewiet. Loop voor een beter zicht even ca. 25 m de Wierplas in,
daarna terug naar de route.
De boerstok, ook wel boerzele genoemd, werd met de boodschap of
opdracht van huis tot huis als een soort estafettestokje doorgegeven.
Dat ging volgens een vaste route. Als de boerstok weer terug was bij
de afzender dan was de boodschap rond. Deze beeldengroep ver-
beeldt een oude dorpstraditie. In de beeldengroep wordt de interactie
tussen de brenger en het ontvangende echtpaar verbeeld. Is het een
goed of slecht bericht.
In de Wildwal ligt aan de rechterhand een oude Drentse houtwal. Dit
was vroeger een scheiding tussen twee percelen.
2)   U kunt bij deze ANWB paal ook even rechtdoor en dan links het
kerkhof op lopen. Op het kerkhof meteen rechts en daarna links achter
de rododendrons liggen twee oorlogsgraven. De verzetsstrijder Dirk
de Ruiter werd door een landwachter neergeschoten. De onderduiker
J. van Dijk werd samen met vijf anderen standrechtelijk veroordeeld
en doodgeschoten in Doldersum. Ga terug naar de route.
3)   Rechts van u staat een Saksische boerderij. Deze boerderij is
uitzonderlijk, van Friese geeltjes gebouwd en van het Saks ische type
met stookhok.
4)   In elk Drents dorp lagen vroeger één of meer kleine omheinde
ruimten met kleine perceeltjes tuingrond. Hier konden boeren voor
eigen gebruik groenten verbouwen. Het woord Goorns is verwant met
het Duitse Garten en Engelse garden. De woonwijk die eind 20e eeuw
hier is gebouwd heeft de naam Goorns gekregen. De oude eikenbomen
zijn opgenomen in de wijk. De molen van Vledder staat aan de noord-
kant.
5)   De boerderij links heeft een “hobbelstraotie” van veldkeien; die
werden in Drenthe veel toegepast. Links passeert u de openbare
basisschool De Hoekstee.
Rechts weer een boerderij van Friese geeltjes. Deze werd gered van
de sloop door hem in appartementen te verdelen. Eens was dit
gebouw het Schultehuis. De schulte was een rechterlijk functionaris
op lokaal niveau die functioneerde tot 1811.
Iets verderop staat links een Saksische boerderij.
Weer iets verderop ligt rechts de Saksische Hoeve Bekhof, met de
“kont” naar de weg. Door de brede “baanderdeur” werd destijds een
voer hooi of een hoog met koren beladen wagen naar binnen gereden.
Links ziet u het gebouw De Gerf*3 en de Kerk*2


