Langs de Leine 5,7 km
omgeving Kiel-Windeweer
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SMEDERIJ SLUISWEG 5
Meer dan 225 jaar werden in deze smederij landbouwwerktuigen gemaakt. Ook werden hier ijzeren hoepels om
houten wagenwielen gesmeed en paarden beslagen.
Behalve deze smederij waren er nog vijf smederijen.
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Welkom op de Ommetjes paden in
Groningen
Het Ommetje Langs de Leine is een wandeling
door het veenkoloniale landschap bij KielWindeweer. Het dorp Kiel-Windeweer is ontstaan
langs de oevers van het Kieldiep, dat gegraven
is voor het vervoer van turf naar de stad Groningen. Met de bouw van boerderijen, huizen,
scholen en kerken langs het kanaal ontstond de
zogenaamde lintbebouwing. In 1798 kwam er
een verbinding met de stad door middel van een
trekschuit die werd gebruikt voor personen- en
goederenvervoer. Deze Snik werd door paarden
voortgetrokken. Toen alle turf was weggevoerd
werden de afgegraven veengronden landbouwgronden. Het kieldiep werd toen gebruikt voor
de afvoer van landbouwproducten naar de
aardappelmeel- en strokartonfabrieken in de
regio. In 1973 kwam een einde aan de scheepvaart door het Kieldiep. Sinds 2008 is het weer
mogelijk om ’s zomers door het Kieldiep te
varen. In 2006 is Kiel-Windeweer aangewezen
als beschermd dorpsgezicht.
Geniet van dit Ommetje, de rust en het cultuurlandschap. Veel wandelplezier!
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Tijdens de wandeling ziet u wat er wordt bedoeld met het
weidse vlakke Groninger land. Zeker in de winter en het
vroege voorjaar, wanneer de akkers nog kaal zijn, is het een
plek om even stil te staan en te genieten van het weidse
zicht. Maar ook in de zomer wanneer er mais, graan,
aardappelen en suikerbieten op het land verbouwd wordt is
het uitzicht zeer de moeite waard. De kans is groot dat u
reeën ziet lopen, bovendien is er een foerageergebied voor
ganzen.

WIJKEN
Hieronder ziet u een zogenaamde ‘wijk’. Deze wijken waren
nodig om de turfschepen zo dicht mogelijk bij de afgraving
te krijgen. Zodoende kon men de turf direct op de turfschepen laden en dan via het Kieldiep afvoeren naar de
stad om daar als brandstof te dienen. Vervolgens werd de
overgebleven arme grond verrijkt met door de schepen uit
de stad meegenomen stadsdrek. Hierdoor werd de grond
geschikt als landbouwgrond en was de stad tegelijk van zijn
afval verlost. Nu is de kans groot dat u zwanen ziet
zwemmen in deze wijken.
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DE TOEKOMST
De Toekomst was een coöperatieve aardappelmeel fabriek.
Hier werden aardappelmeel en gedroogde vezels
(sroooimeel) gefabriceerd. De fabriek is opgericht in 1900
en bleef tot ongeveer 1970 in bedrijf. Tegenwoordig biedt
het gebouw onderdak aan een vlomarkt. Hier ziet u ook een
nieuwe sluis die is gebouwd voor de recreatievaart richting
het Zuidlaardermeer.
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KIELSTER VERLOAT
In 1907 is een nieuwe sluis (verlaat) gebouwd ten noorden
van de oude sluis. In de noordelijke muur aan de buitenkant
van de sluis is een gedenksteen aangebracht. De woning bij
de sluis is een oude sluiswachterwoning. Hierop is een
informatiebord bevestigd met de sluisgelden uit die tijd.

HET WEIDSE VLAKKE GRONINGER LAND

De Toekomst.

VLAG

Kijk voor meer Ommetjes op de website van
Landschapsbeheer Groningen.

Ommetje Langs de Leine 5,7 km

Praktische informatie
De route gaat over gaat zowel over verharde als
onverharde paden.
- Alleen toegankelijk tussen zonsopgang en
zonsondergang.
- Honden aan de lijn.
- Geen toegang met paarden.
- Het is niet toegestaan vuur te stoken of
kampeermiddelen op te zetten.
- 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.
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Bewegwijzering
Het Ommetje Langs de Leine is op een
aantal plaatsen langs de route gemarkeerd
met het voetjeslogo.

Ommetje Langs de Leine 5,7 km

Kiel-Windweer heeft
een eigen vlag die
ontworpen is door
Joachim Koops,
inwoner van het
dorp. In de Kielster
vlag zitten symbolische elementen die verwijzen
naar karakteristieke waarden van het dorp.
Zo staat de kleur groen voor de velden, het geel
voor de landerijen en de vroegere zandwegen en
het blauw voor water.
Bovendien kunnen de drie banen ook gezien
worden als symbool voor de lintdorpen; KielWindeweer, Nieuwe Compagnie en Lula. De banen
komen samen in een verdwijnpunt in de rechter
bovenhoek van de vlag. Dit perspectief geeft de
indruk van een eindeloze lengte van het dorp.
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Colofon
Ommetjes - een initiatief van Landschapsbeheer zijn korte wandelingen op het platteland voor
bewoners en recreanten.
www.kiel-windeweer.nl
www.hoogezand-sappemeer.nl
www.landschapsbeheergroningen.nl
Het Ommetje Langs de Leine is mogelijk gemaakt
door Vereniging Plaatselijk Belang Kiel-Windeweer
en Nieuwe Compagnie, Stichting Algemeen Belang,
Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Landschapsbeheer Groningen, ABN Amro, de EU en de
provincie Groningen.

Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

OMMETJES
Het Ommetje Langs de Leine gaat door het
karakteristieke veenkoloniale landschap bij
Kiel-Windeweer. Het dorp is ontstaan langs
het Kieldiep dat diende voor het vervoer
van turf met trekschuiten naar Groningen.

