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Bewegwijzering
 Ommetje Meerstad is op een aantal 
 plaatsen langs de route gemarkeerd 
 met het voetjeslogo. 

Praktische informatie
Om schade aan landbouwgewassen te voorkomen 
zijn voor dit ommetje de volgende regels van kracht:
 
• Alleen toegankelijk tussen zonsopgang 
    en zonsondergang.
• Dit pad loopt gedeeltelijk over particulier 
    eigendom.
• U bent hier te gast.
• Betreden op eigen risico.
• Honden toegestaan mits aangelijnd.
• Geen toegang met paarden.
• Laat geen afval achter.
• Laat gewassen en dieren met rust.
• Het pad is gesloten op 31 december.

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

OMMETJES

Het recreatieve Ommetje Meerstad, Middel-

bert en Engelbert leidt u vanuit het groen- en 

waterrijke woonlandschap door weidse velden 

naar historische lintdorpen. De wandelroute 

kent zowel verharde als onverharde paden en  

onderweg komt u karakteristieke woonhuizen, 

middeleeuwse kerken en andere cultuurhisto- 

rische bezienswaardigheden tegen. Het laatste 

deel van de route voert u via een ‘eetbaar’ pad, 

terug naar Meerstad. 
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Ommetje Meerstad is mede mogelijk gemaakt door Provincie 
Groningen, Meerstad, EU en Landschapsbeheer Groningen. 

6 Uitkijktoren
Vanaf de Woldjerspoorweg loopt u via het ‘eetbare’ pad, om-
geven door fruitbomen, richting de Borgsloot. U wandelt op-
nieuw over een bruggetje en slaat linksaf het fiets/wandelpad 
op. Na zo’n 300 meter gaat u rechtsaf en arriveert u weer 
in Meerstad, waar u misschien aan uw rechterhand nog een  
kudde Gallowayrunderen ziet grazen. U loopt rechtdoor, voorbij 
het drijvende Informatiecentrum Meerstad, en wandelt verder 
langs het Woldmeer. Aan het einde van de rondwandeling staat 
een 8 meter hoge uitkijktoren. Een houten landmark, die uit-
zicht biedt over het meer en de ontwikkelingen in het gebied. 

5 Woldjerspoorweg met stationsgebouw
In 1929 werd het Woldjerspoor aangelegd; de spoorlijn die 
de stad Groningen verbond met Delfzijl via de Wolddorpen 
Engelbert, Harkstede-Scharmer, Kolham, Slochteren, Schild-
wolde-Hellum, Siddeburen, Tjuchem-Meedhuizen en Weiwerd. 
Met de komst van de Woldjerspoorlijn kreeg de ontwikkeling 
van Engelbert een flinke economische stimulans. De lijn heeft 
maar kort bestaan en werd in 1942 op last van de Duitse  
bezetter opgebroken. 

Het kaarsrechte en verhoogde voormalige tracé, met het mar-
kante stationsgebouw ten oosten van de Engelberterweg, is 
een opvallend element in het landschap. Het stationsgebouw 
uit 1926 is ontworpen door Ir. Ad van der Steur uit Rotterdam 
en bestaat uit drie gekoppelde bouwdelen van wisselend for-
maat onder steile, hoogopgaande zadeldaken met helrode 
pannen en dakoverstekken. 
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Meerstad, Middelbert 
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Welkom op de Ommetjes paden in Groningen

Het startpunt van de rondwandeling begint in  
Meerstad; aan de rand van de stad Groningen, 
waar het vlakke land zich tot de einder uitstrekt. 
Een woon-, leef- en recreatiegebied met het  
Woldmeer als blauwe kern. Hier kan iedereen uit 
stad en ommeland van genieten. Op het water, de 
fiets en dus ook te voet. 

De wandeling voert u over bruggetjes en paden 
in de richting van de lintdorpen Middelbert en 
Engelbert. Beide dorpen bestaan al sinds 1300 als 
gevolg van veenontginningen en zijn duidelijk te 
herkennen aan de langgerekte smalle percelen en 
haaks daarop, aan een weg of dijk, de zogenaamde 
nederzettingsassen: een open lint van vrijstaande 
gebouwen. 

Onderweg ervaart u de rust en de schoonheid van 
de natuur en komt de historie tot leven. De beziens- 
waardigheden vormen een zichtbare herinnering 
aan het verleden. Het Ommetje is een afwisselende  
wandelroute van zo’n 1,5 uur. 

Veel wandelplezier!
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Het Kerkepad van Middelbert 
De route start bij het Informatiecentrum Meerstad. U loopt over 
het Oeverpad langs de wijk Meeroevers en met rechts van u 
het Woldmeer, aangelegd vanaf 2009. Bij de Oude Merenweg, 
die stamt uit de ruilverkaveling uit de jaren zeventig, slaat u 
linksaf. U steekt de brug bij de Borgsloot over en gaat dan het 
Kerkepad op.

Op de plaats waar het Kerkepad van Middelbert uitkomt bij 
de Borgsloot ligt een karakteristiek ensemble van twee kleine 
woningen. Tussen de woningen in staat een gebouw met een 
gemaal dat dateert uit 1910. Het pad is goed herkenbaar in 
het landschap en is inmiddels ingericht als betonnen fietspad. 
Bekend is dat het Kerkepad al in 1775 bestond, aangezien het 
toen werd verhoogd. 

Omstreeks 1867 zijn in het veenachtige gebied ten westen  
van de Middelberterweg en ten zuiden van het Kerkepad 
twee veenplassen te zien; de Kleine en Grote Wail. Ter plaatse  
hiervan ligt nu een grote plas. Zodra u verder wandelt in de 
richting van Engelbert ziet u aan uw linkerzijde de Olgerweg. 
Een oude dijk, die nog steeds de scheiding vormt tussen de 
dorpsgebieden van Engelbert en Middelbert.

Pastorie Engelbert
De oude pastorie van Engelbert werd gesloopt omdat deze aan 
het begin van de spoordijk lag en daarmee het tracé van de 
Woldjerspoorweg in de weg zat.
Een nieuwe pastorie werd in 1928 aan de overkant gebouwd in 
de stijl van de Amsterdamse school. Twee onder een schuine 
hoek en aan elkaar gekoppelde bouwvolumes, voorzien van 
forse zadeldaken met overstek. 

Kerk van Middelbert met kerkhof 
De Sint Maartenskerk met het kerkhof dateert uit de 13e, 
14e eeuw. Met de tegenovergelegen voormalige pastorie en 
de grote boerderij van het Oldambtstertype uit 1884-1895, is 
het een karakteristiek onderdeel van de historische dorpskern 
van Middelbert. Al in de 16e eeuw stond op de plaats van de  
boerderij een kosterij met school. De kerk heeft rond 1750 een 
nieuwe inrichting gekregen en bevat een sierlijke gevelsteen 
boven de ingang met Bijbelteksten (o.a. in het Grieks). 
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Kerk van Engelbert en Kerkepad
De kerk van Engelbert dateert uit de 13e eeuw maar kreeg in 
1774 haar huidige vorm. Tijdens de restauratie van 2005 zijn 
de galerij en de voorruimte in de kerk vergroot vanwege meer-
dere functies. Ook kreeg de kerk in 2010 weer een preekstoel, 
namelijk die van de kerk van het gesloopte dorp Heveskes. 
De oude preekstoel, die in 1972 uit de kerk werd verwijderd, 
staat nu in Baflo. Op het kerkhof staan enkele bijzondere en 
zeldzame gietijzeren grafmonumenten.
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Vm. Pastorie van Middelbert 
De voormalige karakteristieke pastorie ligt verhoogd op een 
groot, deels omgracht, erf met een bermsloot en oude boom- 
beplanting. Het witgepleisterde huis, met zijn markante hoek-
schoorstenen, zeldzame Lucas IJsbrandsz pannen, Jugenstil 
balkon, bruggetje en hoge gietijzeren stoep, dateert in zijn  
huidige vorm uit het laatste kwart van de 19e eeuw, maar heeft 
een oudere kern (1744).
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3 Natuurbad Engelbert
In verband met de aanleg van de Woldjerspoorlijn in Engel-
bert, waar veel zand voor nodig was, ontstond ten westen van 
de Engelberterweg een grote plas met mooi zuiver water. Een 
gedeelte van de plas werd vanaf 1931 ingericht als natuurbad. 
Het bad werd uitgerust met kleedhokjes en een prachtige duik-
toren (1935). Deze is te herkennen aan de metalen constructie 
waar op diverse hoogtes duikplanken zijn bevestigd. Aan de 
oevers van de plas werden tal van particuliere zomerhuisjes 
gerealiseerd. 

Net als Middelbert had ook 
Engelbert een eigen Kerke-
pad. Dit liep oorspronkelijk 
vanaf de Engelberterweg, 
tussen de nummers 30a en 
32, in westelijke richting naar 
de Oude Roodehaansterweg. 
Het pad staat aangegeven 
op de Bonnebladen (1900-
1916) en is nu nog herken-
baar als voetgangerspad 
tussen Lintdal en Vrijdal, en 
westelijker daarvan als groen-
strook. 




