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Het Ommetje Nuusmer Rondje is op een aantal plaatsen

langs de route gemarkeerd met het voetjeslogo.

Een gedeelte van de route gaat over particulier terrein.

Bij het begin hiervan staat een welkombordje met

gedragsregels.

Op het terrein van Het Groninger Landschap zijn honden mits

aangelijnd toegestaan en is artikel 461 WvS van toepassing.

Om teleurstelling te voorkomen zijn voor de overige particuliere

terreinen de volgende regels hier al vermeld:

- Alleen toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang;

- Geen toegang met honden;

- Geen toegang met paarden;

- Het pad is gesloten op 31 december.

Nuusmer Rondje   3,5 km
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Ommetjes - een initiatief van Landschapsbeheer - zijn korte

wandelingen op het platteland voor bewoners en recreanten.
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Het Ommetje Nuusmer Rondje is mede mogelijk gemaakt door de

EU, de provincie Groningen en de gemeente Marum.

Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
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Petgaten zijn ontstaan door het afgraven van laagveen

voor de winning van turf als brandstof. Rond 1900

waren in de laagveengebieden in het Westerkwartier

uitgestrekte moerasgebieden met honderden

rechthoekige petgaten. Tussen de petgaten lag een

legakker: een smalle strook land waarop de

uitgeschepte turf te drogen werd gelegd.

In een periode van droogte gebruikten boeren het water

uit dit petgat als drinkwater voor hun vee.
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De naam van deze weg verwijst naar het vroegere

gebruik van het gemeenschappelijk weiden van vee.

Vroeger waren de hooilanden gemeenschappelijk

bezit. Met paard en wagen reed men ’s zomers naar

de hooilanden om het wintervoedsel voor de dieren

binnen te halen.
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De Oudeweg vormt een deel van de Middeleeuwse

verbindingsroute tussen Marum en Tolbert. Deze route begint

in Marum als het Malijkse Pad, vervolgt zijn weg richting Nuis

als de Oudeweg en gaat vanaf Nuis tot en met Niebert verder

onder de naam ’t Pad. Vanaf Niebert kon men vroeger via het

nu onderbroken Holmerpad doorwandelen naar Tolbert.

De Coendersborch en het Iwema Steenhuis in Niebert liggen

beiden aan dit historische pad.
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De huidige Coendersborch dateert van 1813. De borg van vóór

1813 diende als buitenverblijf van Ludolph Coenders, raadsheer

van de stad Groningen. Hij kocht in 1668 grote stukken land en

drie boerderijen, de heerden Fossema, Harckema en Heringe.

Coenders liet de Fossemaheerd ingrijpend verbouwen en

gaandeweg sprak men over de Coendersborch.

Coenders ontgon de aangekochte veengronden voor de

turfproductie. Na het afgraven werden er bomen geplant voor de

houtteelt. Zo kreeg het landgoed zijn huidige, gevarieerde

karakter: bos, heide en langgerekte weilanden begrensd door

houtsingels.

In 1956 is de borg aangekocht door Het Groninger Landschap,

die de borg in 1970/71 volledig liet restaureren.

Oude ree (landweg) ter hoogte van het petgat.
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