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Kaart: Copyright © 2013, 
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Dienst voor het kadaster en openbare registers, 
Apeldoorn.

Bewegwijzering
 De Ommetjes Winsum is op een aantal  
 plaatsen langs de route gemarkeerd met  
 het voetjslogo. 

 Praktische informatie
-Loop op onverharde delen van de route zo dicht   
 mogelijk langs de slootrand
-Laat de gewassen met rust

Kijk voor meer Ommetjes op de website 
van Landschapsbeheer Groningen:
www.landschapsbeheergroningen.nl

OMMETJES

De drie Ommetjes van Winsum voeren u langs 

een gevarieerd landschap. Agrarisch cultuur-

landschap in het Reitdiepdal, een oude klooster 

herberg, wierden en een historisch kerkhofje 

zijn een aantal elementen die u onderweg tegen 

komt. Elk ommetje is afzonderlijk te lopen. 
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De Ommetjes Winsum zijn mede mogelijk gemaakt door gemeente 
Winsum, Landschapsbeheer Groningen, EU en de provincie Groningen, 
Stichting Promotie Winsum,Staatsbosbeheer, Regio Groningen-Assen.



Ommetjes Winsum 16 km

Welkom op de Ommetjes paden in Groningen
 
Ontstaan van het landschap
Het huidige kleigebied van Noord Groningen was 
zo’n 2500 jaar geleden een reusachtige kwelder, 
o.a. doorsneden door de vanuit Drenthe noord-
waarts stromende rivier de Hunze.
Op de oostelijke oeverwand van de Hunze (hier nu 
Reitdiep genoemd) ontstond door opslibbing na 
overstromingen en kunstmatige ophogingen vanaf 
de 4e voor Chr. een noord-zuid lopende reeks van 
wierdendorpen (wierde = terp). De zee heerste toen 
nog in dit gebied. De water toe- en afvoer vond plaats 
via een netwerk van waterlopen of maren. 

We wensen u veel wandelplezier.

Route I: 5,5 km
Weidelust
Hier wandelt u in een agrarisch cultuurlandschap dat van ouds- 
her in gebruik is bij veeboeren. 
De oude beekmeanders van het Reitdiep en de kwelderwallen 
zijn nog steeds goed herkenbaar in het landschap. Door het open 
karakter is het gebied van grote betekenis voor de weidevogels. 

 
 
Oldenzijl
Het water van de Delf, later het Winsumerdiep genoemd, 
stroomde ten zuidwesten van Winsum door het Old Daipke naar 
Oldenzijl en werd daar met behulp van de daar aanwezige afwa-
teringssluis ( zijl ) tijdens eb op de Hunze geloosd. Vanaf de daar 
aanwezige bank heeft u een prachtig zicht op het oude Reitdiep. 
 

Winsum - Obergum
Doorde gunstige ligging aan het Winsumerdiep ontwikkelde 
het tweelingdorp zich als een handelsnederzetting. Via het  
Reitdiep had men een directe toegang tot de Waddenzee.   
Het dorp is nu meer een forensendorp. Tijdens uw wandeling 
loopt u over “De Boog” en o.a. langs de oude kloosterherberg 
“De Gouden Karper”, twee middeleeuwse kerken en langs 
twee molens. Aan de Bellingeweer vindt u een oud ommuurd 
kerkhof. 

Route II: 6 km

Route III: 4,5 km
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Ranum
Op deze wierde staan twee boerderijen. Aan de noordkant van 
de grote boerderij ligt een oud kerkhof waarop zich de funda-
menten van een kerk bevinden die hier vanaf het jaar 1385 tot 
het begin van de 19e eeuw stond.

Maarhuizen
Maarhuizen ligt op en rond een 3,9 meter boven NAP liggende 
wierde. In de jaren na 1930 werd een deel van de wierde af-
gegraven. Daarbij werd o.a. een vikingzwaard en een lanspunt 
uit de negende eeuw gevonden. Het historisch kerkhofje is een 
bezoekje waard.

Potmaar
De waterloop ter plaatse is een restant van een vroegere  
prielenstelsel van een kweldergebied dat tegen de Wolddijk 
aan lag en aan de andere kant werd begrensd door de stroom-
ruggen van de getijdenrivier de Hunze. Bij het station ligt een 
oude fruitboomgaard, “ ‘t Appelhof”. Deze wordt door vele  
vrijwillgers onderhouden. 
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