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Welkom op de Ommetjes paden in Groningen
 
Welkom op het “Helmster Ommetje”.   
In de oudste geschreven geschiedenis van Gro- 
ningen wordt Hellum al genoemd in de kronieken 
van de abten Emo en Menko van het klooster in  
Wittewierum. (13e eeuw).
De romanogotische kerk is uit de 11e eeuw en 
staat uiteraard midden in het dorp.

Het oudste bewaarde muziekstuk uit de noorde- 
lijke Nederlanden komt uit Hellum. Het betreft een 
Paasspel in een Middeleeuwse missaal die wordt 
bewaard in het Catharijneconvent in Utrecht.
In het groene lint staan prachtige karakteristieke 
boerderijen met hier en daar nog een “slinger-
toene” (slingertuin).
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De Kappershuttenweg en Veenweg
De huidige Kappershuttenweg is een ruilverkavelingsweg 
naar het Schildmeer. U wandelt richting het dorp, rechtsaf en 
dan links de Veenweg op. Dit is de ruilverkavelingsweg rich- 
ting Noordbroek. Door rechts aan te houden volgt u het ruiter-
pad langs de N387. Deze autoweg loopt grotendeels over de 
spoordijk van het voormalige Woldjerspoor. (1929-1943).
Het Woldjerspoor had vroeger ook in Hellum een station.

Het bospad
Hier kunt u een avontuurlijk stukje bospad nemen. De bossen 
langs het ommetje zijn van Staatsbosbeheer en zijn eind 70’er 
jaren aangelegd als compensatie voor de bomen die uit het 
landschap zijn verdwenen vanwege de ruilverkaveling.
Zoals u kunt zien doen bomen het goed in de Woldstreek.
Een alternatief is om het pad langs de bosrand te volgen.
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Zicht op het dorp
Tot in de jaren 70 van de 20ste eeuw hadden de landerijen in 
Hellum een middeleeuws verkavelingspatroon. Lange, smalle 
kavels, door sloten en lanen gescheiden, strekten zich uit tot 
aan het Schildmeer. Door een grote ruilverkaveling is het land-
schap sterk veranderd.
Op dit punt kunt u nog restanten zien van de oude verkaveling 
met zijn lanen en bebouwing. Ook heeft u hier een fraai uitzicht 
op de toren en haar omgeving.
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Landerijen
Op dit punt hebt u een fraai uitzicht over de landerijen naar 
het Schildmeer en ten oosten van u ziet u de Westerzanden. 
Op deze zandkop zijn van oudsher twee agrarische bedrijven 
gevestigd.
Het Schildmeer is natuurlijk ontstaan en kent vele verhalen.

De Haansvaart
Het begin van het ommetje is bij het haventje. Hier hebt u goed 
zicht op de loop van de Haansvaart. In 1866 liet Hindrik de 
Haan, landbouwer alhier, de Haansvaart graven om aanvoer 
van vruchtbare wierdegrond mogelijk te maken.
Aan het eind van het kanaal is de Haanssluis, de toegang tot 
het Schildmeer. Dit is een Rijksmonument en is in 2011 gron-
dig gerestaureerd.
U wandelt het eerste stuk langs de Haansvaart en u ziet dat 
het waterpeil in het kanaal hoog gehouden wordt door stuwen. 
Hierdoor is het kanaal op dit moment niet meer in zijn geheel 
bevaarbaar.
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Zicht naar het zuiden
Vanaf hier kijkt u over de velden naar Noordbroek. Ook hier had 
je de genoemde lange strokenverkaveling. In vroegere tijden 
ging dit gebied vanaf de zandrug over in een veenlandschap. 
Tijdens de grootste uitbreiding van de Dollard (16e eeuw) is 
ook hier klei afgezet.
Het ommetje leidt u verder langs het sportveld. Met vereende 
krachten is dit sportveld door de Helmster bevolking aange- 
legd. In dit gebied was vroeger een enterij. De hier vlakbij ge- 
legen school is er naar genoemd: “de Ent”.
Op één van de akkers westelijk van het sportveld stond vroeger 
de Borg Menolda.
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De Walfridus kerk
De Romano Gotische kerk van Hellum stamt uit de 11e eeuw 
en is gewijd aan de heilige Walfridus. In de kerk hangen de 
oudste rouwborden van de provincie Groningen. Tot 1872 was 
er een losstaande toren die toen is afgebroken. Op het kerkhof 
vindt u een monumentje met informatie.
Let eens op de namen in de kerkhofmuur, een tijdsbeeld uit 
begin van deze eeuw.
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colofon:
Ommetjes – een initiatief van Landschapsbeheer 
zijn korte wandelingen op het platteland voor 
bewoners en recreanten.

Kaart: Copyright © 2015, 
Landschapsbeheer Groningen
Topografische ondergrond: Copyright © 2015, 
Dienst voor het kadaster en openbare registers, 
Apeldoorn.

Bewegwijzering
 Het Helmster Ommetje 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 zons- 
  ondergang.
- Dit pad loopt over particulier eigendom.
- U bent hier te gast.
- Betreden op eigen risico. 
- Honden toegestaan mits aangelijnd. 
- 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

Hellum is één van de dorpen gelegen op de 

zandrug, die door aanplant van bomen als een 

groen lint door het Duurswold slingert. Het ge-

bied aan beide zijden van de zandrug is veel 

lager gelegen, tot wel 2 meter. Oorspronkelijk 

was het een moerassig veengebied. Vanuit het 

noorden werd dit gebied ontgonnen. Het is nu 

grotendeels in gebruik als landbouwgrond. 

U kunt dit Helmster Ommetje in ruim een uur 

wandelen.
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Het Helmster Ommetje is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, 
Landschapsbeheer Groningen, Staatsbosbeheer, Gemeente Slochteren, Regio 
Groningen-Assen.
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