ZUIDOOSTFRIESLAND - WANDELROUTE 14 - SONNEGA-OLDETRIJNE

Sonnega-Oldetrijne
•

Afstand:

14 km

•

Startpunt:

Dorpscentrum Sonnega-Oldetrijne

•

Vanaf de A32 rijdt u via afslag 8 naar Wolvega. Volg de borden richting Emmeloord. Volg even voorbij Wolvega de borden naar Sonnega-Oldetrijne

Doarpswurk
Buorren 28
9012 DH Raerd
0566-625010
info@doarpswurk.nl
www.doarpswurk.nl

De dorpjes Sonnega en Oldetrijne vormen
samen een tweelingdorp, dat zich kenmerkt als hoofdzakelijk een agrarische
gemeenschap. De ruilverkaveling, uitgevoerd in de jaren zeventig, heeft veel
veranderd. Veel kleine agrarische bedrijven zijn opgeheven en schaalvergroting
heeft zijn intrede gedaan. Tegenwoordig
vindt men in de dorpen moderne loonbedrijven en mechanisatiebedrijven. Door
eendrachtige samenwerking is de kerk in
Oldetrijne zo´n twintig jaar geleden ver© D o a r p s w u r k
bouwd tot gezamenlijk dorpscentrum. Dit
voorziet in een grote behoefte als het
Gaat om gezamenlijke activiteiten t.b.v.
de bevolking van het tweelingdorp en is
dus een onmisbare voorziening geworden. De openbare lagere school, gedoopt
met de naam De Lantscheene (betekent:
op de grens van de beide dorpen) is van
essentieel belang voor de leefbaarheid.
Na jarenlang balanceren op de opheffingsgrens, is de kleine school voor de
gemeenschap behouden gebleven en is er
de laatste jaren weer een groei van het
aantal leerlingen te constateren omdat,
ongeacht de gezindte, de verjongende
bevolking de kinderen naar deze school
stuurt. De beide dorpen liggen ingesloten tussen Linde en Scheene met prachtige natuur langs beide
riviertjes. Ook natuur-gebieden als de Rottige Meenthe en Polder Brandemeer zijn een bezoek meer
dan waard. Kortom voor een wandeling of fietstocht is dit gebied ten westen van WolveGa zeer geschikt.

Swalkrûtes

Ga vanaf het terrein van het dorpscentrum (Kerkhofslaan nr.4 te Oldetrijne) linksaf en direct
weer rechtsaf naar de Pieter Stuyvesantweg. Ga bij de Pieter Stuyvesantweg rechtsaf en volg
de parallelweg tot huisnummer 84 (hoeve Clara). Steek hier de autoweg over en volg de weg
Merriemaden. Ga steeds rechtdoor tot aan de Linde.
Ga bij de Linde linksaf en volg het fietspad Gapenburg. Ga bij de sas linksaf en volg de Sasweg richting
De Meenthe. Ga op de kruising rechtsaf richting WolveGa. na de bocht naar links, linksaf het schelpenpad
op. Volg het pad tot de Pieter Stuyvesantweg. Steek de Pieter Stuyvesant-weg over (kijk uit voor het drukke verkeer) en ga linksaf en volg de parallelweg tot huisnummer 28. Ga tussen nummer 28 en caravancentrum Heida rechtsaf het klinkerpaadje op. volg het pad tot de SonneGaweg. Ga linksaf terug naar Oldetrijne en het dorpscentrum. U kunt ook rechtsaf gaan, alwaar u op de oude begraafplaats de klokkenstoel
van Sonnega vindt. Terugkerend naar huisnummer 31, uiteraard links de Sonnegaweg op en richting Oldetrijne tot u weer aankomt bij het dorpscentrum aan de Kerkhoflaan.
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Informatie:
Informatie dorp(en):
www.dorpen.nl

Swalkrûtes

Toeristische informatie:
www.beleeffriesland.nl
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