
Wandelroute: Ommetje zuidwest Vledder
Afstand: ca. 6 km
Duur: ca. 1 ½ uur
Ondergrond: deels verhard, deels zandpaden
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 vanaf het terras van de Tippe*1 rechtsaf de van Royenlaan*8 in.
Loop deze uit en loop op de drieweg splitsing linksaf de zandweg met
het fietspad in, de Reeweg*14.
Ga aan het eind van het bos aan de linkerkant linksaf langs de bosrand,
loop door tot het eind van het bos. U staat bij een diepe sloot. Volg
hier het schelpenpad rechtsaf, langs de sloot. Pad buigt verderop naar
links en daarna naar rechts.
Na ca. 150 m volgt u het pad het bos in. Loop door tot het brede
zandpad, de Hooiweg. Loop linksaf dit zandpad op. Neem het eerste
pad linksaf, richting de “schietbaan” 1). Het pad blijven volgen,
voorbij de kogelvanger (de aarden wal) wederom het pad volgen,
het tunneltje door.
Loop eerste weg rechts in. Bij de slagboom rechtdoor (links aanhou-
den) en bij de kruising linksaf de bocht volgen. Na ca. 100 m zie je
aan de rechterkant een oorspronkelijk koloniehuisje 2).
Steek aan het eind van dit pad de asfaltweg (de Vledderweg) over en
loop op het fietspad linksaf.



Het fietspad volgen tot eerste fietspad rechtsaf richting Wapse, Uffelte
en Diever. Ga hier rechtsaf dat fietspad op. Je loopt langs museum
Miramar Zeemuseum*5.
Het fietspad, dat langs een camping loopt, volgen tot de doorgaande
weg, de Pastorieweg. Deze oversteken en fietspad blijven volgen tot
de kruising met de doorgaande weg, de Vledderlanden. Steek deze
weg niet over, maar neem links de klinkerweg langs de diepe sloot,
de Kerkhoflaan. Deze klinkerweg gaat na ca. 50 m over in een
zandweg en na een paar honderd meter weer over in een klinkerweg.
Daar ligt aan uw rechterhand het kerkhof.
Loop de tweede weg rechts in, De Drift. U loopt nu achter MuseumS
Vledder*4 langs.
Ga aan het eind linksaf, voor MuseumS langs. Loop vervolgens
linksaf de Dorpsstraat in. Halverwege de Dorpsstraat staat aan de
rechterzijde eerst een oude Saksische boerderij en daarna de
Pastorie*6, nu een Chinees restaurant.
Volg de Dorpsstraat verder tot u weer bij het startpunt bij De Tippe
bent.

1)   De voormalige schietbaan was voor de scherpschuttersvereniging
Frederiksoord e.o., opgericht in 1869. Jongeren vanaf 14 jaar die
voldoende geoefend hadden op de Exercitieschool (kinderen leerden
hier exerceren en omgaan met een geweer) mochten deelnemen aan
de schietoefeningen. De bedoeling was om door deze training de
weerbaarheid van de bevolking te vergroten.
2)   Een koloniehuisje of koloniewoning is een klein boerderijtje
die in de koloniën van Weldadigheid werden gebouwd om de eerste
kolonisten te huisvesten.
Nu een monument van de in 1818 door Johannes van den Bosch
opgerichte Maatschappij van Weldadigheid, die armoedige gezinnen,
veelal uit de grote steden wilde helpen een eigen bestaan als boer op
te bouwen.


