Ommelander Ommetje 3,5 km
omgeving Ommelanderwijk
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OMMELANDERWIJK
Het dorp Ommelanderwijk dankt haar naam aan de in 1653
gegraven gelijknamige waterweg. Via deze wijk werd in de
tijd van de turfwinning per schip het veen afgevoerd. Vanaf
deze wijk liepen op regelmatige afstand zijwijken, die
genummerd werden.
In latere jaren werden de wijken gebruikt voor het transport
van landbouwproducten, zoals aardappelen en stro voor de
aardappelmeel- en strokartonindustrie.
In 1789 werd langs de Ommelanderwijk een rijweg aangelegd, die in 1819 werd doorgetrokken naar Nieuwe Pekela.
In 1968 is de wijk gedempt en kreeg het dorp
Ommelanderwijk z’n huidige vorm.

Welkom op de Ommetjes paden in
Groningen
Het Ommelander Ommetje is een rondwandeling
door het karakteristieke landschap van de
Veenkoloniën. Op initiatief van het dorpenteam
De Ommelander Compagnie is in samenwerking
met Landschapsbeheer
Groningen dit Ommetje
ontwikkeld.
Het Ommetje voert u
langs beeldbepalende
landschapselementen
zoals lintbebouwing,
langgerekte akkerpercelen, een kanaal, een
aanvoergemaal, een wijk,
een stuw en de in 1741 aangelegde Joodse
begraafplaats.
Al wandelend kunt u diverse dieren aantreffen,
zoals fazant, veldleeuwerik, kiekendief en
diverse watervogels.
Geniet van dit Ommetje, de rust en het cultuurlandschap. Veel wandelplezier!
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OMMELANDERWIJK VROEGER
Gezicht op Ommelanderwijk bij het verlaat in de jaren twintig
van de vorige eeuw.
Links de toegang naar de zijwijk Nummer Eén. Geheel rechts
het huis van schoenmaker Hakkenberg. In de verte rookt de
schoorsteen van de strostoffabriek De Phoenix.
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KANAAL
Parallel aan Wijk Nummer Eén ligt westelijk van Ommelanderwijk
het Kanaal Veendam-Musselkanaal met daarin het Aanvoergemaal Veendam. Dit kanaal is rond 1980 aangelegd omdat het
Stadskanaal onvoldoende capaciteit had voor aan- en afvoer van
water. Wandelend over de dijk langs het kanaal heeft men goed
zicht op het typisch veenkoloniale landschap. Kenmerkend zijn
de langgerekte rechthoekige percelen, doorsneden door diverse
watergangen voor de waterregulering.
Traditionele streekproducten zijn aardappelen, graan en suikerbieten. Later wordt er onder andere ook maïs en hennep
verbouwd.

SLUISWEG
De vroegere waterweg Ommelanderwijk
had diverse aftakkingen waaronder Wijk
Nummer Eén.
Vanuit het dorpscentrum werd een
deel van deze wijk
gedempt en heet nu
de Sluisweg.
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OOIEVAARSPAD
Dit pad is aangelegd binnen de infrastructurele reconstructie van
Ommelanderwijk. De looprichting van de route door het parkje is
gemarkeerd met kunstwerken, gemaakt van meerpalen.
In het park staat een ooievaarsnestpaal, die herinnert aan een van
de oudste ooievaarsnesten van Nederland. Deze stond op het erf
van de toenmalige eigenaren Nieboer aan de
Ommelanderwijk 100. Door de ruilverkaveling is de oorspronkelijke
nestgelegenheid - een wagenwiel in een grote eik - helaas verloren
gegaan.
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GEMAAL
Het Aanvoergemaal Veendam verwerkt water uit het hoger
gelegen gebied van 40.000 hectare ten zuiden van dit gemaal.
Het gemaal zorgt ervoor dat het water in het peilgebied op het
gewenste niveau blijft.
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JOODSE BEGRAAFPLAATS
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Kijk voor meer Ommetjes op de website van
Landschapsbeheer Groningen.
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Praktische informatie
- Het is niet toegestaan vuur te stoken en/of
kampeermiddelen op te zetten.
- Wees zuinig op de voorzieningen van het
Ommetje.
- Het Ommetje is minder geschikt voor rolstoel/
kinderwagen.
- U loopt op eigen risico.
Tip: wandelschoenen aan en bij regenachtig weer
laarzen!

Om

0

Bewegwijzering
Ommelander Ommetje is op een aantal
plaatsen langs de route gemarkeerd met
het voetjeslogo.
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Aan het eind van de Sluisweg ligt de uit 1741
daterende Joodse begraafplaats. Deze is
bewust in het weidse landschap aangelegd om de
rustplaats te vrijwaren van druk door eventuele
dorpsuitbreiding. Ten oosten van de begraafplaats
ligt de oorspronkelijke Wijk Nummer Eén.

Auteurs- en databankrechten topografie:
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Ommetjes - een initiatief van Landschapsbeheer zijn korte wandelingen op het platteland voor
bewoners en recreanten.
www.landschapsbeheergroningen.nl
www.veendam.nl
Het Ommelander Ommetje is mede mogelijk
gemaakt door de EU, provincie Groningen,
gemeente Veendam, Waterschap Hunze en Aa’s,
Aardgasbuffer Zuidwending en Compaen Veendam.
foto ooievaar: André Eijkenaar
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Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
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OMMETJES
Het Ommelander Ommetje start vanuit
Ommelanderwijk, een dorp met de karakteristieke Veenkoloniale lintbebouwing. In het
omliggende landschap zijn veel historische
structuren nog goed zichtbaar.

