
 

Beeldschoon Water wandelroute  

Het Oude Diep 
Boerakker 

 
Het Boerakker ommetje 

In het Oude Diep, bij Boerakker, heeft de fotograaf van Beeldschoon Water, Erik Venneman, 

een aantal mooie foto’s gemaakt. Nabij het Oude Diep en Boerakker loopt het ‘Boerakker 

ommetje’, bekent als ‘Sint Lucaspad’. Dit ommetje kan in verschillende varianten en lengtes 

worden gewandeld. Het voert door het coulisselandschap van het Zuidelijk Westerkwartier 

en doet behalve Boerakker ook het dorpje Lucaswolde aan. Beide dorpen liggen in het 

beekdalgebied tussen de zandruggen van Marum-Leek en Grootegast-Niekerk. Tijdens de 

tocht loopt u langs beeldbepalende landschapselementen als houtsingels, petgaten en 

weilanden.  

 

Deze Beeldschoon Water route bevat naast de routebeschrijving ook extra informatie over 

deze landschapselementen en ecologische aspecten van de route.  

Langs het Wolddiep vindt u borden met de foto’s die de fotograaf maakte in deze omgeving.   

 

 

 

 
 

  



 

ROUTEBESCHRIJVING 
 

 
 
Samenvatting 
Lengte 6.2 km | Ondergrond asfalt 63% beton 6% gras 26% overig 5% | Geschikt voor honden ja 
 

Routeplan 
Knooppunt 23 0 M 
Volg Hoge Tilweg (246 m) -> Volg het fietspad (140 m) -> Volg Hoge Tilweg (261 m) 
 
Knooppunt 24 647 M 
Volg Hoofdweg (226 m) 
 
Knooppunt 25 873 M 
Volg Hoofdweg (613 m) 
 
Knooppunt 26 1.5 Km 
Volg Hoofdweg (113 m) 
 
Knooppunt 27 1.6 Km 
Volg Boerakkerweg (N388) (608 m) 
 
Knooppunt 29 2.2 Km 
Volg Roordaweg (357 m) 
 
Knooppunt 28 2.6 Km 
Volg Roordaweg (470 m) 
 
Knooppunt 21 3 Km 
Volg Roordaweg (133 m) 
 
Knooppunt 20 3.2 Km 
Volg Roordaweg (344 m) 
 
Knooppunt 19 3.5 Km 
Volg Roordaweg (506 m) -> Volg het fietspad (235 m) 
 
Knooppunt 17 4.3 Km 

Volg het wandelpad (724 m) 
 
 
 
 
 
 
Knooppunt 18 5 Km 
Volg het wandelpad (885 m)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beeldschoon Water 

Foto Rietkraag: Over de gehele lengte van het Oude Diep is de rand van de watergang 
begroeid met een dikke rietkraag. 

 

Beeldschoon Water  
Foto Waterlelie: Het wateroppervlak van het Oude diep is voor een groot deel 

dichtgegroeid met waterlelies. Deze lelies steken zomers prachtig af bij het donkere water. 
De onderkant van de bladeren die op het water drijven (drijfbladeren) vormt een plek voor 

veel waterdieren zoals kokerjuffers en muggenlarven. De bovenkant is een mooie 

rustplek voor insecten zoals libellen, vliegen en muggen. 



 

Knooppunt 22 5.9 Km 

Volg Wilgepad (307 m) 
 
 
 
 
 
 
 
Knooppunt 23 6.2 Km 

U bent aan het einde van de route 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Houtsingels  

Houtsingels zijn lijnvormige landschapselementen bestaande uit bomen, struiken en lage 

planten, meestal langs een (droge) greppel, als perceelbegrenzing. 

De houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier bestaan voornamelijk uit elzen. Vóór de 

Tweede Wereldoorlog functioneerden deze singels als veekering en als bron voor 

‘boerengeriefhout’, hout voor verschillende doelen (paaltjes, bezems, brandhout). Ook 

doornige struiken zoals meidoorn en sleedoorn of bramen waren geschikt als veekering. 

Eens in de ongeveer 10 jaar werden de houtsingels gesnoeid, zodat ze daarna weer 

konden uitlopen. Hetzelfde gebeurde met wilgen, die geknot werden. 

 

Na de oorlog hebben de houtsingels deze functies geleidelijk aan verloren. Om ze te 

behouden is onderhoud nodig. O.a. de Stichting Landschapsonderhoud Groningen houdt 

zich hier intensief mee bezig. Men is druk bezig nieuwe economische functies voor het 

gesnoeide hout te verzinnen. Houtsnippers kunnen bijvoorbeeld dienen als: brandstof (in 

de vorm van geperste pellets), vergisting (voor biogas) of als strooisellaag in veestallen. 

 

Ecologische waarde 

Houtsingels zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit (de soortenrijkdom) van de 

omgeving. Een houtsingel met verschillende soorten bomen en struiken zorgt voor een 

grote soortenrijkdom. Vooral dichte houtsingels die met elkaar verbonden zijn, vormen 

een netwerk en daarmee een doorgangsroute voor allerlei zoogdieren, reptielen en 

insecten. 

Beekdalgebied 

Een beekdalgebied is een lager gelegen gebied, waar een beek doorheen stroomt. In het 

Zuidelijk Westerkwartier is dit het Oude Diep geweest. De oude waterloop is 

tegenwoordig gekanaliseerd en veranderd. Op dit moment is de oude waterloop te zien 

als een combinatie van het Oude diepje, Oude Diep, Dwarsdiep, Matsloot, Zuidhorner 

tocht en Oude Riet. 

 

Zandruggen 

In het Zuidelijk Westerkwartier zijn twee zandruggen, Langewold en Vredewold, die 

vanuit Friesland in de richting van de stad Groningen lopen. Een zandrug is een strook 

zandgrond in een moerasgebied dat wat hoger ligt dan de omgeving. Het moerasgebied 

tussen de twee zandruggen is onder invloed van de zeearmen van de Noordzee 

ontstaan.  
 

 

  

 
 

 

 

Coulisselandschap 

Het Zuidelijk Westerkwartier is een coulisselandschap. Door de beplanting en bebouwing 

van de omgeving lijkt het landschap op een toneel met coulissen, een halfopen 

landschap. 

 

 

Beeldschoon Water 

Foto Gele plomp: De bloem van de Gele plomp steekt boven het enigszins troebele 
wateroppervlak van het Oude diep uit. De bloem van de plant trekt veel insecten aan door 

de grote hoeveelheid nectar. 


