ROUTEBESCHRIJVING

S Bommelier
Lengte 5,3 km.
In de route zit een aantal onverharde paden,
dat bij nat weer zompig of modderig kan zijn.
Geschikt schoeisel wordt aanbevolen.
Een route met veel variatie langs de rand van
Peize, waar men kan genieten van het
glooiende landschap (De Es) richting De
Onlanden.
Vervolgens via Bommelier en de dijk langs
het Peizerdiep / Grote Masloot weer terug
naar het dorp, waar men vanaf de
Burchtlaantje de korenmolen kan
bewonderen en het grondplan van het
voormalig Huis te Peize (Huijs te Peijse)
kan bekijken.
Start bij de kerk (hoek Hoofdstraat
Kerkstraat).

-

1. Hoofdstraat oversteken dan LA.
Hoofdstraat in N.O. richting volgen.
2. Na 100 RA De Woert.
3. Bij kruising LA Esweg.
4. Esweg blijven volgen.
5. Bij kruising met Hoppekampweg /
Karlingakkers RD.
6. Einde onverharde Esweg RA Wolddijk.
7. Na 100 m LA smal pad op, door bomenrij.
-

-

-

-

8.

Einde pad met bomenrij over dam LA. Na
20 m RA.
9. Einde pad LA Woudrustiaan.
10. Na 100 m RA Groningerweg.
11. Bij bushokje voor restaurant Oude
Tolhuis LA Stenhorstdijk / Bommelier
(Let op bij oversteken!).
-

-

-

Bommelier voormalige haven. Er werden hier
schepen gelost en met paard en wagen
werden de aangevoerde goederen naar Peize
vervoerd, omdat de diepgang door de
schipsloot te gering was. Schipper de Vries
bracht hier tot 1939 turf met zijn zeilschuit. In
1691 woonden er in Peize 6 schippers.
1-1. Vervolgens langs Grote Masloot (Schipsloot).
Richting rondweg N372.
15 Rondweg oversteken (Let op!), rechts
langs het water (Schipsloot) weg volgen
Schipdijk.
16. Einde weg Schipdijk LA Roder - weg.
17. Na 200 m RA Oude Velddijk.
18. Na 30 m LA Burchtlaantje
richting kerk volgen.
-

-

-

-

-

Barakkenstraat Stenhorstdijk 1935

Einde wandeling bij de kerk.
Arbeiders van de werkverschaffing waren
hier gehuisvest, tijdens de ophoging van de
kades langs het Peizerdiep het graven van
sloten. e.d.
12. Einde asfaltweg pad RD Bommelier.
-

13. Over bruggetje LA op de dijk
langs het Peizerdiep.
-

Bommelier, thuishaven van turfschipper de Vnes

•

ROUTEKAART
Bommelier
Lengte 5,3 km.

-J

40

