Rottige Meente wandeltocht
Afstanden: 25, 40 en 60 km
De Rottige Meente- wandeltocht start in Oldemarkt. Oldemarkt ligt op het uiteinde van de
stuwwal uit de voorlaatste ijstijd Salien. De Woldberg bij Steenwijk is het hoogste punt van
deze stuwwal.
Ten noorden van Oldemarkt stroomt De Lende, een riviertje dat haar bestaan ook al te
danken heeft aan dezelfde ijstijd Salien. Ze is ontstaan uit een ijstong die voor de stuwwal
lag.
De routes gaan allemaal door het natuurgebied de Rottige Meente. Dit gebied wordt begrensd
door de Heloma- of Jonkersvaart aan de oostelijke kant. Deze vaart is gegraven in opdracht
van de familie Heloma in 1774. Het is het verbindingskanaal tussen De Lende en de Tjonger.
Beide riviertjes kwamen bij Kuinre in de Zuiderzee. De Tjonger is de noordelijke grens van het
gebied. De westelijke grens is het Voetpad, een schelpenpad langs de dorpjes Munnekeburen,
Scherpenzeel en Spanga. De zuidgrens is het riviertje De Lende. Voorheen werd De Lende De
Linde genoemd. De Stellingwerfse naam De Lende is sinds enige jaren de officiële naam. Het
natuurgebied ligt in de gemeente Weststellingwerf.
Het Natuurgebied heeft zijn huidige vorm gekregen door de turf ontginning die in de periode
van 1900 tot ca 1950 heeft plaatsgevonden. Door het uitgraven, baggeren, van de turf in het
veenachtige gebied ontstonden de petgaten en legakkers. Het veenachtige, moerassige
laaggelegen land werd door de bevolking Rotterik of Rotte genoemd. Waarschijnlijk is dit in
het Stellingwerfs Rottige geworden. Op andere plaatsen in Nederland wordt het woord Rotte
ook voor zo’n gebied gebruikt. Meente is afgeleid van gemeenschappelijk.
De Helomavaart komt bij Driewegsluis in De Lende. Hier gaan de routes het Rottige Meente
gebied binnen. Eerst wordt de Helomavaart gevolgd, maar na het oversteken van de Pieter
Stuyvesantweg, de weg tussen Kuinre en Wolvega, gaan ze het moerassige gebied in richting
De Scheene, een vaart, die dwars door het gebied loopt. Vroeger geschikt voor de afvoer van
turf, nu vooral bekend bij de schaatsers als het winter is en de kanoërs in de zomer. Na het
oversteken van deze vaart gaat het over schelpenpaden naar Munnekeburen voor de rust.
Het Voetpad voert daarna langs Scherpenzeel, hier woonde Pieter Stuyvesant, de latere
gouverneur van New York, van 1612 – 1622. De 60 km lopers komen langs zijn
geboorteplaats Peperga.
Na de klokkentoren van Spanga gaat het over De Lende naar Ossenzijl. In Ossenzijl is een
rust in het nieuwe Dorpshuis. Vervolgens gaat de route door het Nationale Park De
Weerribben en na het verlaten van de Hogeweg richting Oldemarkt. Zodra het
Steenwijkerdiep gepasseerd is doemt de stuwwal waarop Oldemarkt ligt weer op en gaat het
over het fietspad en door het dorp naar het eindpunt.
De route van de 25 km gaat door Oldemarkt rechtstreeks naar Driewegsluis, het begin van de
Rottige Meente. De route van de 40 en 60 km gaat, voordat ze het Rottige Meente gebied
ingaat, eerst over de stuwwal richting De Woldberg bij Steenwijk. De 40 km volgt de grens
van Friesland. De 60 km gaat nog verder over de stuwwal tot o.a. het dorpje Steenwijkerwold
en buurtschap De Witte Paarden. Stuwwal afwaarts komen de routes bij de Friese grens weer
bij elkaar. Voor wandelaars op de 60 km route is er een rust bij de voetbalvereniging De
Blesse in Blesdijke aan de rand van De Blesse.

In Blesse gaan de routes weer uit elkaar. De 40 km gaat de kortste weg naar het fietspad
langs De Lende. De 6o km gaat nog door Peperga, de geboorteplaats van Pieter Stuyvesant,
en Steggerda. Over het Catspolderpad langs de zandafgraving gaat de route naar De Lende.
Zodra de Oude Rijksweg overgestoken is, gaan de routes gezamenlijk langs eerst de
zuidelijke oever, over het Stroomkantpad/Sasweg, en later langs de noordelijk oever van De
Lende, Gapenburg, naar Driewegsluis. Voor beide afstanden is hier een controlepost in het
Paviljoen. Na deze rust gaat de route verder met de 25 km route door de Rottige Meent en
het Nationale Park De Weerribben.

