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Bewegwijzering

Colofon
Ommetjes - een initiatief van Landschapsbeheer
Groningen - zijn korte wandelingen op het platteland
voor bewoners en recreanten.
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Steendam” om dan langs de parkeerplaats bij het
meer over een maaipad langs de recreatieparken
te lopen. Vervolgens wandelt u door de prachtige
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natuur, die grenst aan een stiltegebied van
Staatsbosbeheer. Het keerpunt van de route is
bij de Haanssluis, één van de weinige cultuurhistorische monumenten aan deze zijde van
het meer. U loopt terug over de dijk, langs de
oevers, die de laatste 3 jaar ﬂink zijn aangepakt
door het waterschap Hunze en Aa’s. Enerzijds
beschermen ze ons bij storm en wateroverlast,
anderzijds geven ze de dieren en planten een

Het Steendammer Ommetje is mede mogelijk gemaakt
door de gemeente Midden-Groningen, de Provincie
Groningen, Landschapsbeheer Groningen, Loket
Leefbaarheid Groningen, Rabobank Groningen,
Staatsbosbeheer en Waterschap Hunze en Aa’s

Esri Nederland, Jan Willem van Aalst - www.imergis.nl

leefgebied. U eindigt uw tocht langs het strand.
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Klik voor meer Ommetjes op de website van
Landschapsbeheer Groningen
www.landschapsbeheergroningen.nl
Voor meer informatie over Steendam
www.steendam.info

Ommetje. We leiden u eerst een stuk door “Zuid
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- Aan de andere kant van de brug over het
Afwateringskanaal start het Kabouterpad,
ongeveer 2,5 km. Onderweg vindt u
aansluiting met andere wandelpaden, onder
andere het Wandelnetwerk Nederland.
- Bij 4 loopt u zuidwaarts langs de Haansvaart
naar het ommetje Hellum.
- Na de Haanssluis loopt u over de brug verder
richting ’t Roegwold.

Wij heten u welkom op het Steendammer
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U bent hier te gast
U loopt op eigen risico
Honden mogen los, tenzij anders aangegeven
Laat geen afval achter
Het pad is gesloten op 31 december
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Steendammer Ommetje 6 km

Praktische informatie
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Het steendammer Ommetje is
langs de route gemarkeerd met het
voetjeslogo.

OMMETJES

Steendammer Ommetje 6 km

Welkom op de Ommetjes paden in Groningen.
U maakt kennis met het enige dorp aan het
Schildmeer, Steendam. Onderweg ziet u wat
Steendam te bieden heeft: watersport, recreatie,
horeca, natuur en een golfbaan. Ons dorp is deel
van het lint van Slochteren.
Steendam is in de 1e helft van de 19e eeuw
ontstaan als een agrarische nederzetting op de
driesprong Damsterweg-afslag Hoofdweg naar
Tjuchem. Ten zuiden hiervan lag een stenen
dam met een poldermolen, die het water uit de
polder naar het Schildmeer omhoog bracht. Bij
de klapbrug, die over het Afwateringskanaal
ligt, werd een schipperskroeg gevestigd en later
volgde de overige bebouwing.
Geniet van ons Steendammer Ommetje.
Veel wandelplezier!
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Dorp

U start bij het Dorpshuis/Podiumcafé Peter
& Leni. Dan volgt u het trottoir langs de
Damsterweg zuidwaarts. Ook kunt u starten
bij recreatiepark De Otter of villapark Boei 12/
surfcenter. U dient dan oostwaarts richting
strand te lopen. Bij de Horecabedrijven of
recreatieparken kunt u onze folder ophalen.
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Zandstrand

5

Haanssluis
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Natuurgebied ‘t Roegwold

Schildmeer

Het Schildmeer is één van de meest noordelijke
meren van Nederland. Er wordt veel gezeild
en ook wedstrijden georganiseerd door Zeil
Vereniging ’t Olle Schild Steendam. Jaarlijks
terugkerende evenementen zijn de Schildweek
en het familiefestival Art Carnivale eind juli.

Vernieuwde oevers
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De komende jaren is het weer veilig voor het
achterland en haar bewoners. Het waterschap
heeft de kade langs het Schildmeer op veilige
hoogte én robuust gemaakt. Daarbij is een
natuurvriendelijke oever aangelegd, die
onderwaterplanten de ruimte geeft. Doordat deze
oever geleidelijk steeds dieper wordt, kunnen
er veel verschillende soorten planten groeien.
Hoe meer variatie, hoe meer er onder water te
beleven valt. Een stenenrij beschermt de oever
tegen de kracht van de golven. Vissen en andere
waterdiertjes kunnen door openingen in de
stenenrij van de oever naar het open water.

Schildmeer
rietland
kade met fietspad

oeverzone
voor waterplanten en
-dieren

golfbreker
van steen

U loopt hier langs één van de weinige
zandstranden van Groningen. In de zomer wordt
in het meer gezwommen en het hele jaar door
worden er alle mogelijke watersporten beoefend.
Als u links tot aan het
bruggetje loopt, ziet u naast
de sluis een informatiebord
met de geschiedenis van
de Haansvaart en de
Haanssluis. Over de brug
kunt u verder lopen naar ’t
Roegwold . ’t Roegwold is
evenals het Schildmeer met
zijn oevers onderdeel van het
Natuurnetwerk Nederland.
Voor dieren en zaden van planten vormt het
een onmisbare schakel tussen de Wadden en
de Drentse natuurgebieden. ’t Roegwold, nog
niet zolang omgewerkt van landbouwgrond
naar natuurgebied, blijft zich de komende jaren
ontwikkelen. Graslanden verruigen verder,
rietmoerassen worden groter, jonge boompjes
groeien uit tot stevige reuzen. Zo is elk seizoen
en elk jaar anders. De wandelaar en fietser zijn er
meer dan welkom.
Het natuurgebied (onder beheer van SBB)
is erg rijk aan vogels, men vindt er diverse
rietzangers, water-, bos- en standvogels zoals de
karekiet, blauwborst, geelgors, gele kwikstaart
en zelfs de zeearend. Rond het meer (ganzen
gedooggebied) overwinteren o.a. de brandgans,
de kolgans, de rotgans en de Canadese gans.
Vroeger werd er professioneel riet gesneden.
Deze voormalige “rietvelden” zijn nog goed waar
te nemen.

