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Welkom op de Ommetjes paden in
Groningen
Het Sebaldebuurster Loopke is een rondwandeling door het karakteristieke coulissenlandschap van het Zuidelijk Westerkwartier.
Op initiatief van Dorpsbelangen Sebaldeburen,
werkgroep wandelpaden, is in samenwerking
met Landschapsbeheer Groningen dit Ommetje
gerealiseerd. Sebaldeburen ligt op de middelste
van drie, van west naar oost, lopende zandruggen. Het Ommetje voert langs beeldbepalende landschapselementen als houtsingels, weilanden, petgaten en de mooie
natuur. Tijdens de wandeling kunt u dieren als
reeën, fazanten en hazen tegenkomen.
Geniet van dit Ommetje, de rust en de natuur.
Veel wandelplezier!

Wolddiep

HER
VORMDE KERK
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Volgens de historie was Sebaldeburen het hoofddorp van de grietenij (= gemeente) Langewold.
Hier werden de wetten vanaf het kerkhof afgekondigd. De zegel en het archief werden in deze
hoofdkerk van Langewold bewaard en de rechtdagen vonden hier plaats. De centrale ligging
tussen de omringende kerken wijst erop dat
Sebaldeburen het oudste dorp in de grietenij was.

Vroeger heette deze weg: Jouwerweg.
Het was een sintelpad (sintel = uitgebrande steenkool) aangelegd door boeren.
Zij konden de sintel gratis krijgen bij de
melkfabriek.
Ten westen van het Wolddiep spreekt en
u merweg en ten
schrijft men over de Kuzu
e merweg.
oosten van dit diep over de Kuze
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Petgaten zijn ontstaan door het afgraven van laagveen
voor de brandstofvoorziening turf.
Rond 1900 waren in de laagveengebieden in het Westerkwartier uitgestrekte moerasgebieden aanwezig met
honderden rechthoekige petgaten. Tussen deze petgaten
lagen legakkers: smalle stroken land waarop de uitgeschepte turf te drogen werd gelegd.
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KUZEMERBALK
Het ommetje loopt door het streekje ‘Kuzemerbalk’.
De naam refereert aan het Kuzemerklooster en de balk
over het water. Waar nu het
Wolddiep ligt, stroomde
vroeger een smaller diepje.
Over dit diepje was een
houten balk gelegd, waarover
de kloosterlingen richting
De Jouwer liepen, waar
kloosterlanderijen lagen.

HOUT
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HOUTSINGELS
Houtsingels zijn lange stroken bomen en struiken, die als
groene aderen door het boerenland lopen. Het zijn door
de mens gecreëerde landschapselementen. Vroeger
hadden houtsingels een functie als perceelscheiding en
vee- en wildkering. Zowel vroeger als nu geven houtsingels beschutting aan het gewas en beschermen ze het
vee tegen extreme weersomstandigheden. Houtsingels
liggen vooral in lagere gebieden, meestal parallel aan
sloten. Ze bestaan onder andere uit essen, elzen, wilgen,
berken, vlieren, bramen en meidoorns. Houtsingels zijn
ook het leefgebied voor onder andere (roof)vogels,
kikkers, egels, reeën en fazanten.
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Tip: laar
zen aan!
laarzen

Colof
on
Colofon
Ommetjes - een initiatief van Landschapsbeheer zijn korte wandelingen op het platteland voor
bewoners en recreanten.

Auteurs- en databankrechten topografie:

© Topografische Dienst Kadaster, Emmen

www.landschapsbeheergroningen.nl
www.grootegast.nl
www.sebaldeburen.net
Het Ommetje Sebaldebuurster Loopke is mede
mogelijk gemaakt door de EU, de provincie
Groningen, het VSB-fonds, de Rabobank en de
gemeente Grootegast.

Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
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Legenda
s startpunt

parkeergelegenheid

openbaar vervoer
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Praktische inf
ormatie
informatie
- Alleen toegankelijk tussen zonsopgang en
zonsondergang op het gemarkeerde pad;
- Geen toegang met honden;
- Geen toegang met paarden;
- Het is niet toegestaan vuur te stoken,
kampeermiddelen op te zetten of het pad met
(brom)fiets te betreden;
- Wees zuinig op de voorzieningen van het
ommetje;
- U loopt op eigen risico;
- Het pad is gesloten op 31 december en bij
uitbraak van planten- en/of dierenziekten.

horeca

Een gedeelte van de route gaat over
particulier terrein. Bij het begin hiervan
staat een welkombordje met gedragsregels.

rustpunt

Be
wegwijzering
Bew
Het Ommetje Sebaldebuurster Loopke is op
een aantal plaatsen langs de route gemarkeerd met het voetjeslogo.

Sebaldebuur
st
er Loopk
e 3 km
Sebaldebuurst
ster
Loopke

Op het dorpswapen van
Sebaldeburen staan vier
sleutels en de kerk.
De sleutels verwijzen
naar de vier sloten op de
gerechtskist in de kerk. De sleutels symboliseren ook de samenwerking in het dorp:
alleen samen kan je iets gedaan krijgen.
De kerk op het wapen is een grote kruiskerk,
als centrum van grietenij Langewold.
De huidige kerk is begin 1800 gebouwd.

OMMET
TJJ E S
Het Sebaldebuurster Loopke gaat door
het streekje Kuzemerbalk en ligt midden
in het karakteristieke coulissenlandschap
van het Zuidelijk Westerkwartier.

