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Hoofdstraat 91-93, Grootegast, tel. 0594 61 20 26
Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur za. 9.00 - 17.00 uur

koop ook online op
www.akokkrijthe.nl

Akokkrijthe in Grootegast is een unieke 
winkel vol met dameskleding, woon-
accessoires, glaswerk, design producten, 
sieraden en cadeaus van Scandinavische 
topontwerpers. Een win kel, waarvan er in 
heel Nederland geen tweede bestaat.
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We hebben naast het café ook een zaal voor maximaal 
120 personen. Deze kan gebruikt worden voor feestjes, 
trouwerijen, bruiloften, buffetten en vergaderingen.

Zijlweg 4, 9988 TD Usquert • 0595-423058
info@zielhoes.nl • www.zielhoes.nl

Uw reclame op de mooiste locatie van Groningen
Uw poster stralend op de Grote Markt. De kiosk is een unie-

ke locatie om  uw boodschap op een opvallende plek aan 
te brengen. De binnenstad van Groningen wordt bezocht 

jaarlijks door ± 30 miljoen bezoekers. 
Voor u een uitstekende aanleiding om bijvoorbeeld uw 
bedrijf, uw product of evenement onder de aandacht te 

brengen. De kosten bedragen per raam:
Per week            €  250,00
Per maand         €  500,00

Per jaar jaar       € 5.000,00
(Posterkosten € 90,00) 

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw
 Uw materiaal kunt u digitaal sturen naar 

Dick van der Leij infodick@xs4all.nl

Kiosk Grote Markt Groningen

Bel 06-51094908

Boerengolf op Zuiderham
Friesestraatweg 48. Tel. 050-4032004 / 06-40100373

www.zuiderham.nl / info@zuiderham.nl
Tarieven: 5-12 jaar e 5,-. Vanaf 13 jaar e 8,-

Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig vooraf te reserveren. ’s Zondags zijn wij gesloten.

LEG  O-MUSEUM
- kijken - bouwen - spelen -

Legolaan 1c • Grootegast •  www.legiomuseum.nl

900 m2 LEGO®

om te bekijken,
mee te bouwen en
mee te spelen

Met LEGO vanaf de jaren dertig tot nu!

Meel en andere 
producten
vrijdag en zaterdag
van 13.30 tot 18.30 
uur en op afspraak

Contact Molenwinkel 
06-44096536

www.joeswert.nl
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Het Westerkwartier

Het Westerkwartier kenmerkt zich door 
drie R’s: Rust, Ruimte en Recreëren.

Het Westerkwartier is een van de drie kwartieren 
van de Groninger Ommelanden. De naam “Om-
melanden” was de naam van de drie zelfstandige ge-
westen zoals het Westerkwartier. Dit heeft tot 1789 
geduurd. Nu omvat het vier zelfstandige gemeen-
ten: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. 

Rust 
Weg uit het stadsgewoel en het jachtige verkeer. 
Door het landschappelijk karakter wordt men tot 
rust gemaand. Hoe men zich ook voortbeweegt; te 
voet, per kano, fiets of auto of te paard, het jachtige 
van alle dag wordt verdreven. De wegen, fiets- wan-
del- en ruiterpaden en de kabbelende waterstroom-
pjes slingeren zich door een afwisselend en rustge-
vend landschap. 

Ruimte 
De horizon wordt in dit gebied niet vervuild door ro-
kende fabrieksschoorstenen. Maar de contouren van 
verstilde dorpen met molens imposante boerderijen 
en houtsingels accentueren het uitzicht. De ruimte 
moet men ervaren want juist de combinatie met 
de rust maakt je los van de problemen van alledag. 
Smetteloos blauwe lucht of een wolkenlucht vrolijk 
wit maar ook donker dreigend voegt een wisselende 
kleurschakering toe aan de ruimte van het Wester-
kwartier. 

Recreëren 
Het Westerkwartier heeft veel verblijfsmogelijk-
heden. Hotels, bed- and breakfast, campings of 

kamperen bij de boer geven de mogelijkheid om 
vanuit het vakantieverblijf het Westerkwartier te 
ontdekken. Voor de liefhebbers van cultuur en 
geschiedenis zijn er oude kerken, molens, musea 
en enkele borgen. De vele galerieën zijn er voor 
de kunstliefhebber en voor de sportieve verkenner 
zijn er de de wandel-, fiets- en kanoroutes. Er zijn 
bovendien prachtige tuinen te bewonderen in het 
Westerkwartier. Ambachtelijke bedrijven zoals pot-
tenbakkerijen, kwekerijen en een klompenmaker 
ontvangen u hartelijk. Kortom recreatie in Wester-
kwartier is er voor jong en oud. Als extra zijn er de 
uitwijkmogelijkheden naar de stad Groningen, het 
Lauwersmeergebied en de waddeneilanden. 

Kleine pleziervaart 
Het Westerkwartier ten westen van de stad Gronin-
gen is een prachtig vaargebied. De vele waterwegen 

Het Westerkwartier Het Westerkwartier kenmerkt zich door drie R’s: Rust, Ruimte en Recreëren. 

Het Westerkwartier in de provincie Groningen wordt ingeklemd door de stad Groningen, het Lau-

wersmeergebied en de provincies Drenthe en Friesland. Kortom een gebied dat zich onderscheidt 

door een coulissenlandschap en een dijkenlandscha. Ten noorden van het Van Starkenborghkanaal 

zijn de graslanden en de akkers. Wierden, sloten en kronkelende wegen geven afwisseling in dit 

weidse landschap. Het Middag-Humsterland is het oudste cultuurlandschap van Nederland en zelfs 

van Noord-West Europa. Het is ongerept omdat er geen ruilverkaveling is geweest. De oude percelen 

worden begrensd door dijken, rivieren en wierden. 
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slingeren zich door het dijken landschap en het coulissen-
landschap. De langste vaarroute begint in het Lauwersmeer 
en eindigt in de stad Groningen. Vanaf het water is het 
Westerkwartier verrassend. Bij pittoreske dorpjes kan worden 
aangelegd om vandaar uit het achterland te ontdekken. 

Kanovaren 
Voor de kanoliefhebbers kan de luxe niet op want er is maar 
liefst 850 kilometer kanowater in de provincie. Ook het Wes-
terkwartier heeft een aantal kanoroutes die de waterliefhebber 
langs de mooiste plekjes brengt om ten slotte aan het einde 
van de tocht uit te kunnen rusten op een kleine en gezellige 
camping langs de rand van het water. 

Met paard te gast 
Menners en ruiters zijn van harte welkom. Er zijn meerdere 
routes uitgezet middels een paardenstoelenkaart kunnen 
deze gemakkelijk worden gevolgd. De paardenliefhebber kan 
genieten en voelt zich met de paarden echt te gast in het Wes-
terkwartier. Voor de paarden is een verblijf in een manege, 
stalling en/ of weidegang mogelijk. Dus ook voor menners 
en ruiters is een meerdaags verblijf in het Westerkwartier een 
sportieve uitdaging. 

Wandelen en fietsen 
Ook de wandelaar en de fietsliefhebber kan zwerven langs 
de kleine dorpen. Er zijn voor de wandelliefhebbers prach-
tige wandelingen uitgezet rondom Leek, Marum, Zuidhorn 
en Grootegast. Uniek voor het Westerkwartier maar ook 
voor Groningen is het “Westerkwartier pluspad”. De tocht is 
ongeveer 165 kilometer lang. Er wordt gelopen door het hele 
Westerkwartier. Ook wordt nog even gewandeld in Drenthe en 
Friesland. Voor de echte wandelaar een prachtige gelegenheid 
om het Westerkwartier in al zijn glorie te ontdekken. Om het 
wandelen gemakkelijk te maken is de route uitgegeven in een 
informatiegids “Westerkwartier pluspad”. Ook aan te bevelen 

is de 
gids “Veel-
zijdig Groningen” 
in 30 wandelroutes. Deze 
is verkrijgbaar bij de kantoor-
boekhandel en VVV-kantoren. Fietsen 
is een plezier omdat er veel fietspaden zijn 
aangelegd, die de rust en de ruimte van het Wester-
kwartier laten ervaren. De ANWB-knooppuntenkaart van het 
Westerkwartier stelt u in staat om zelf de mooiste routes uit te 
zetten en zelf de lengte daarvan te bepalen. De fietsroutes in 
deze gids zijn uitgezet middels de app FIETSKNOOP. Mooie 
routes kunt u ook rechtsstreeks downloaden via de app. Abel-
life. De genoemde routeplanners zijn geschikt voor iPhone en 
androidtoestellen. 

Auto- en motorrijden
Ook zijn in het Westerkwartier grote routes uitgezet, die 
zich goed lenen om daarvoor de auto of de motor te nemen. 
De ANWB routes zijn ondermeer de Ommelandenroute, 
Noordenveldroute, Wad- en Marenroute en het Schansen-
spoor. Zie www.routeyou.com en www.freewebs.com/mc-
zijlvest/anwbroutes.htm Een voorbeeld van een mooie auto- 
motorroute van 140 kilometer laat u kennismaken met de 
provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

gevangenismuseum    Oude Gracht 1    9341 AA Veenhuizen    (0592) 388 264

www.gevangenismuseum.nl

Het Westerkwartier
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Voor meer informatie:

Dick van der Leij: tel. 06-51094908 of

Martin van der Hak: tel. 050-3014009

Houdt u van ontspanning?
Kom dan twee maanden gratis kegelen!
Er is nog plaats bij diverse clubs, zowel

voor dames als heren. Er wordt gekegeld op 
creatief en op wedstrijdniveau. 

Wij kegelen iedere week in ons kegelhuis, 
Locatie Martini Plaza achterzijde.

Met een oppervlakte van ruim 20 hectare en veel bijzondere tuinen is de Hortus 
botanicus Haren één grote groene schatkamer, boordevol juweeltjes.
De Chinese tuin ‘Het verborgen rijk van Ming’ met zijn prachtige paviljoens en 
galerijen is uniek in Europa. Elk jaargetijde staat hier wel iets in bloei.
De ecologische wilde plantentuin, de Laarmantuin, maakt deel uit van de 
Nationale Plantencollectie en in het Pinetum staan zelfs enkele sequoia’s. 
Wist u dat de Hortus Haren…
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Staatsbosbeheer beheert veel prachtige 
natuurgebieden in het Westerkwartier. 
Op de kaart die Staatsbosbeheer daarvoor 
heeft ontwikkeld ziet u waar deze terrei-
nen liggen. Het doelgericht werken werpt 
na vele jaren zijn vruchten af. Bovendien 
helpt Staatsbos beheer de natuur een 
handje door flink in te grijpen waardoor 
de natuur nieuwe kansen krijgt. 

Genieten van het werk van 
Staatsbosbeheer 
Men kan op vele manieren genieten van 
de natuur door er te wandelen, te fietsen 
of zelfs te paard. Langs de vele paden zijn 
picknickplaatsen en informatiepanelen 
aangebracht. Kortom ontdek de natuur 
niet ver van huis. Van belang is dat de 
weidevogelterreinen in het broedseizoen 
van 15 maart tot 15 juli niet mogen worden 
betreden. Loslopende honden kunnen de 
rust in de natuurgebieden verstoren dus: 
HONDEN AAN DE LIJN. 

Excursies en informatie 
Onder leiding van de beheerders 

zijn excursies mogelijk. Daarvoor kunt u 
terecht bij de werkschuur van Staatsbos-
beheer Westerkwartier, Peebos 1a. 9865 
TG, Opende, tel. 0594-659986. 
1.  Doezumermieden: 94 ha. 
  Petgatencomplex en schrale vochtige 

graslanden. Petgaten zijn ontstaan 
door het afgraven van veen. Veel moe-
rasbos en andere moerasvegetatie. 
Ideaal voor moerasvogels en reeën.

2.   Polder de Kaleweg: 68 ha. 
  Vochtige graslanden met enkel 

petgaten. Het heeft een rijke weidevo-
gelstand. 

3.   Dorpsbos Opende: 1 ha. 
  Het dorpsbos is in beheer bij de 

gemeente Grootegast. 
4.  Poelen Opende: 6 ha. 
  In dit gebied zijn enkele pingo’s. 

Dit zijn kraters in de ijstijd ontstaan 
door het wegsmelten van een grote 
ijsklomp in de bodem. Een specifiek 
leefgebied voor o.a. kikkers, salaman-
ders en watervogels.

5.   Houtsingels Kornhorn: 3 ha. 
  Een landschap met Elzensingels en 

enkele petgaten. 
6.  Polder Bombay: 49 ha. 

7.   Grootegastermolenpolder: 65 ha.
  Petgaten en vochtige graslanden. Vooral 

belangrijk voor weidevogels. 
8.   Dorpsbos Grootegast en Oldekerk: 25 ha, 
  Deze natuurgebieden zijn in beheer bij 

de gemeente Grootegast. 
9.    Westerhornerpolder: 52 ha. 
  Graslandgebied van belang voor weide 

en wintervogels. 
10.   Allersmaborg: 3 ha. 
  Een middeleeuwse nog bewoonde borg 

te midden van een natuurlijk beheerd 
bos. Er zijn veel blauwe reigers en er 
groeien stinzenplanten. 

11.   Noorderland: 7 ha. 
  In dit gebied zijn petgaten met open wa-

ter. Verder is er rietland en moerasbos. 
Het heeft een kenmerkende gevarieerde 
plantengroei. 

12.   Marumerlage: 33 ha. 
  Beldam en Oude Riet 158 ha. Tolberter-

petten en ’t Faan 231 ha. Vochtige gras-
landen en petgaten. Er is een gevarieer-
de plantengroei op sommige schrale 
graslanden. 

13.   Jilt Dijksheide: 38 ha. 
  Het enig overgebleven heide veld met te-

vens het laatste niet vergraven hoogveen 
in het Westerkwartier. Landschappelijk is 
het een aantrekkelijk gebied met bijzon-
dere plantensoorten. Er zijn mogelijkhe-
den voor recreatie. 

14.  Trimunt: 50 ha. 
  Dit is een wandelbos met jonge inlandse 

eiken en grove dennen. Een leefgebied 
voor o.a. bosvogels en reeën. Het heeft 
uitgebreide voorzieningen voor recreatie 
zoals wandel- fiets- en ruiterpaden. Ook 
is er een speelweide. 

15.  De Haar: 36 ha. 
  Eikenbos met restanten van oude grove 

dennenaanplant. Het noorden heeft 
schrale graslanden terwijl het zuiden 
fraaie houtwallen heeft. 

16.   Dorpsbos Marum en de Wilp: 9 ha.
  Deze bossen zijn in beheer van de 

gemeente Marum. 
17.   Dorpsbos Tolbert: 2 ha. 
  Dit is in beheer bij de gemeente Leek. 
18.  Houtwallen Midwolde: 5 ha. 
  Een kenmerkend landschap met elzen-

singels. 
19.  Leekstermeer: 42 ha. 
  Een wandelbos en oeverlanden langs het 

meer. Het is zeer gevarieerd door moe-
rasbos, rietland en natte graslanden. Van 
belang voor moeras en bosvogels. Maar 
ook een gebied voor overwinterende 
ganzen.

20.  De Drie Polders: 121 ha. 
  Vochtige graslanden met enkele petga-

ten. Een gebied voor veel weidevogels. 
Bron: Staatsbosbeheer.
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Natuurgebieden

Uitgaan in het Westerkwartier kan 
niet zonder een bezoek aan de 
“Stad”. Het Groninger museum 
moet zeker in het bezoek wor-
den opgenomen. Tegenover het 
museum is de aanlegsteiger om 
een rondvaart door Groningen te 
maken en kennis te maken met 
de bijzonderheden van de stad 
vanaf het water. 
Moderne architectuur is gemixt 
met monumentale panden in 
de binnenstad. Bijpraten in een 
restaurant of een terrasje pikken 
verhoogt de gezelligheid in het 
centrum. 

Ezinge 
Het museum ‘Wierdenland’ toont 
aan de hand van kaarten, model-
len en voorwerpen een boeiend 
overzicht van meer dan 2000 jaar 
wierdenlandschap. Niet alleen 
voor ouders maar ook voor kinde-
ren. www.wierdenland.nl 

Pieterburen
De zeehonde-
crèche vangt 
zieke en gewon-
de zeehonden 
op in Pieterburen. Het opvangcen-
trum heeft zich inmiddels ontwik-
keld tot een op wetenschappelijk 
onderzoek gebaseerd zeehonden-
ziekenhuis. Alle opgevangen zee-
honden worden, nadat ze gezond 
zijn verklaard,weer uitgezet in zee. 
www.zeehondencreche.nl 

Warfhuizen 
Het kleine dorp is gebouwd op 
twee wierden. Het is dan ook op-
vallend dat dit verstilde dorp voor 
velen een bedevaartplaats is. Het 
meest opvallend is de kluis- en be-
devaartskapel “Onze-Lieve-Vrouwe 
van de Besloten Tuin”. De kerk 
wordt binnen gescheiden door een 
“clausuurhek” dat het leefgebied 
van de kluizenaar scheidt van 
het openbare leven. Achter het 
hek is het beeld geplaatst van de 
wenende moeder Maria. Zij houdt 

in haar rechter hand een zakdoek. 
Mensen komen om hun verdriet te 
delen met Onze Lieve Vrouwe van 
Warfhuizen.  

Houwerzijl 
In Houwerzijl is de Theefabriek 
gevestigd. Een uniek en veelzijdig 
toeristisch- recreatief bedrijf met 
het enige Nederlands theemu-
seum, en een theeschenkerij met 
de meest uitgebreide theekaart 
ter wereld en een geurige thee-
winkel. 

Leens 
DoeZoo – “Insek-
tenwereld”. De 
kinderen maken op een onder-
houdende manier kennis met een 
klein deel van de dierenwereld. 
Wierde 17, te Leens www.doezoo.
nl 

Roden 
“Museum Kinderwereld”, beschikt 
over een prachtige collectie oud 
en nieuw speelgoed en alles wat 
op het kinderleven betrekking 
heeft. Voor kinderen is er veel zelf 
te doen. Het is een “kijk-doen” 
museum. Het is gevestigd op het 
adres Brink 31 te Roden. (www.
museumkinderwereld.nl) 

Veenhuizen
In dit voormalig gevangenisdorp is 

het gevangenismuseum gevestigd 
aan de Oude Gracht 1. Heeft u wel 
eens aan de schandpaal gestaan? 
Een cel van binnen gezien? Op de 
stoel van een rechter gezeten? In 
het gevangenismuseum kan het 
allemaal. (www.gevangenismu-
seum.nl) 

Bakkeveen
Bakkeveen heeft een afwisselend 
natuurgebied met veel moge-
lijkheden om te wandelen of te 
fietsen. In de wijde omgeving is 
Flippies Pretpaleis een begrip. Het 
heeft voor kinderen tot 12 jaar 
een binnen en buitenspeelplaats 
en een zwembad met spannende 
zwemattracties. www.molencate.
nl 

Warffum 
Met twintig gebouwen in het hart 
van Warffum laat het openlucht-
museum “Het Hoogeland” zien 
hoe honderd jaar geleden op het 
platteland werd gewoond en ge-
werkt. www.hethoogeland.com

Uitgaan bij de buren
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Staatsbosbeheer beheert veel prachtige 
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of zelfs te paard. Langs de vele paden zijn 
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aangebracht. Kortom ontdek de natuur 
niet ver van huis. Van belang is dat de 
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van 15 maart tot 15 juli niet mogen worden 
betreden. Loslopende honden kunnen de 
rust in de natuurgebieden verstoren dus: 
HONDEN AAN DE LIJN. 

Excursies en informatie 
Onder leiding van de beheerders 

zijn excursies mogelijk. Daarvoor kunt u 
terecht bij de werkschuur van Staatsbos-
beheer Westerkwartier, Peebos 1a. 9865 
TG, Opende, tel. 0594-659986. 
1.  Doezumermieden: 94 ha. 
  Petgatencomplex en schrale vochtige 

graslanden. Petgaten zijn ontstaan 
door het afgraven van veen. Veel moe-
rasbos en andere moerasvegetatie. 
Ideaal voor moerasvogels en reeën.

2.   Polder de Kaleweg: 68 ha. 
  Vochtige graslanden met enkel 

petgaten. Het heeft een rijke weidevo-
gelstand. 

3.   Dorpsbos Opende: 1 ha. 
  Het dorpsbos is in beheer bij de 

gemeente Grootegast. 
4.  Poelen Opende: 6 ha. 
  In dit gebied zijn enkele pingo’s. 

Dit zijn kraters in de ijstijd ontstaan 
door het wegsmelten van een grote 
ijsklomp in de bodem. Een specifiek 
leefgebied voor o.a. kikkers, salaman-
ders en watervogels.

5.   Houtsingels Kornhorn: 3 ha. 
  Een landschap met Elzensingels en 

enkele petgaten. 
6.  Polder Bombay: 49 ha. 

7.   Grootegastermolenpolder: 65 ha.
  Petgaten en vochtige graslanden. Vooral 

belangrijk voor weidevogels. 
8.   Dorpsbos Grootegast en Oldekerk: 25 ha, 
  Deze natuurgebieden zijn in beheer bij 

de gemeente Grootegast. 
9.    Westerhornerpolder: 52 ha. 
  Graslandgebied van belang voor weide 

en wintervogels. 
10.   Allersmaborg: 3 ha. 
  Een middeleeuwse nog bewoonde borg 

te midden van een natuurlijk beheerd 
bos. Er zijn veel blauwe reigers en er 
groeien stinzenplanten. 

11.   Noorderland: 7 ha. 
  In dit gebied zijn petgaten met open wa-

ter. Verder is er rietland en moerasbos. 
Het heeft een kenmerkende gevarieerde 
plantengroei. 

12.   Marumerlage: 33 ha. 
  Beldam en Oude Riet 158 ha. Tolberter-

petten en ’t Faan 231 ha. Vochtige gras-
landen en petgaten. Er is een gevarieer-
de plantengroei op sommige schrale 
graslanden. 

13.   Jilt Dijksheide: 38 ha. 
  Het enig overgebleven heide veld met te-

vens het laatste niet vergraven hoogveen 
in het Westerkwartier. Landschappelijk is 
het een aantrekkelijk gebied met bijzon-
dere plantensoorten. Er zijn mogelijkhe-
den voor recreatie. 

14.  Trimunt: 50 ha. 
  Dit is een wandelbos met jonge inlandse 

eiken en grove dennen. Een leefgebied 
voor o.a. bosvogels en reeën. Het heeft 
uitgebreide voorzieningen voor recreatie 
zoals wandel- fiets- en ruiterpaden. Ook 
is er een speelweide. 

15.  De Haar: 36 ha. 
  Eikenbos met restanten van oude grove 

dennenaanplant. Het noorden heeft 
schrale graslanden terwijl het zuiden 
fraaie houtwallen heeft. 

16.   Dorpsbos Marum en de Wilp: 9 ha.
  Deze bossen zijn in beheer van de 

gemeente Marum. 
17.   Dorpsbos Tolbert: 2 ha. 
  Dit is in beheer bij de gemeente Leek. 
18.  Houtwallen Midwolde: 5 ha. 
  Een kenmerkend landschap met elzen-

singels. 
19.  Leekstermeer: 42 ha. 
  Een wandelbos en oeverlanden langs het 

meer. Het is zeer gevarieerd door moe-
rasbos, rietland en natte graslanden. Van 
belang voor moeras en bosvogels. Maar 
ook een gebied voor overwinterende 
ganzen.

20.  De Drie Polders: 121 ha. 
  Vochtige graslanden met enkele petga-

ten. Een gebied voor veel weidevogels. 
Bron: Staatsbosbeheer.

   9 

Natuurgebieden
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De gemeente Leek is - met een oppervlakte van ruim 6.400 ha. - een uitgestrekte 

plattelandsgemeente. De gemeente leek omvat naast het dorp Leek  (meer dan 

10.000 inwoners) de plaatsen Enumatil, Lettelbert, Midwolde, Oostwold, Tolbert en 

Zevenhuizen. Leek is een dorp met een rijke geschiedenis tegen de grens van de 

provincie Drenthe. Het landschap sluit het meest aan bij Drenthe. In het noordwes-

ten maakt men kennis met het weidse Groninger land, maar het overgrote deel van 

de gemeente kent een groen coulissenlandschap. 

Het centrum van Leek heeft goede horecagelegen-
heden en een uitgebreide winkelvoorziening met 
twee overdekte winkelcentra waarvan de Liekeblom de 
grootste is. Elke donderdag van 12.00-18.00 uur is er 
markt in het centrum van Leek.

De borg brandde in 1850 af. Op die plaats werd 
nadien het huidige land huis gebouwd. In de bijge-
bouwen is het rijtuigmuseum gevestigd en bezit de 
grootste nationale collectie rijtuigen en arrensleden 
ter wereld. Tot en met 3 september 2017 is een bijzon-
dere expositie van rijtuigen te zien. Het thema van de 
expositie is “Van Koninklijke Huize”. Rondleidingen, 
op afspraak, zijn mogelijk. Tijdens deze rondleidin-
gen wordt niet alleen verteld over de rijtuigen in het 
museum, maar ook over de historie en de cultuur van 
het eeuwenoude landgoed. 

Leek

In het centrum is een Joodse Schooltje, dat een func-
tie heeft als herinneringsmomument. Het is ingericht 
als educatief centrum. In de stenen plaquettes aan de 
buitenmuur van het museum ‘Het Joodse Schooltje’ 
staan de namen gegraveerd van alle Joodse inwoners 
van Leek die in de Tweede Wereldoorlog werden 
weggevoerd en vermoord. Het schooltje wordt, na 70 
jaar, één maal per maand weer gebruikt als school 
voor Joodse kinderen. Het is de moeite waard om dit 
schooltje te bezoeken. Het adres is Samuel Leviestraat 
10 te Leek. Het is van dinsdag tot met donderdag tus-
sen 14.00 uur en 16.30 uur te bezoeken op vrijdag van 
14.00 tot 16.00 uur. (www.museumjoodseschooltje.nl)

Nienoord
Het Landgoed Nienoord en de borg Nienoord dateren 
van 1525. De familie Van Ewsum uit Middelstum 
vestigde zich in het Wester kwartier. De familie werd 
rijk door de veenafgravingen en liet de borg Nienoord 
bouwen.
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In de tuin vindt men een schelpengrot. Het is een 
luxe theekoepel van omstreeks 1700, die versierd is 
door Italiaanse stukadoors. Openingstijden van 29 
maart tot en met 31 oktober, dinsdag tot en met zon-
dag van 11.00-17.00 uur. 
Achter de borg bevindt zich het “Familiepark Nien-
oord”. Het is een prachtig recreatiepark, geschikt voor 
het hele gezin, met o.a. kinderboerderij, een grote 
veilige speeltuin, met vele attracties. Kinderen en 
volwassenen kunnen een rit maken met één van de 
treintjes. 
Er is een nieuwe attractie: Expeditie Nienoord. Je kunt 
hier klimmen en klauteren in de natuur. Bovendien is 
er een overdekte speelhal met een grote apekooi.
In het hoofdgebouw is Nederlands grootste 
modelspoor  maquette (schaal HO) gebouwd 110 
m2 met meer dan 35 treinen. Ook het subtropisch 
Zwemkasteel is een bezoek meer dan waard. Zie voor 
verdere informatie www.landgoednienoord.nl.
Overnachten is mogelijk op landgoedcamping Nien-
oord. Laat u verrassen in de Pannenkoekenburcht, 
Midwolderweg 19 te Leek tel. 0594-512059 
(www.pannenkoekenburchtnienoord.nl)

Leekstermeer
Het meer grenst aan de gemeente Leek maar ligt in 
de provincie Drenthe en is het grootste meer van die 

provincie. Het Leekstermeer is ongeveer 180 hectare. 
Daaromheen graslanden. Het meer is een geliefde 
verblijfplaats voor vele soorten vogels. Ondermeer 
zijn er veel kolganzen die op het meer vertoeven. 
Maar het meer is ook geliefd om er te kunnen zeilen, 
surfen, roeien en vissen.

Aan de zuidzijde van het meer is een camping en het 
paviljoen Cnossen. De haven in Leek grenst aan het 
Leekstermeer en ligt tussen het landgoed Nienoord 
en op loopafstand van het centrum van Leek. De 
haven heeft plaats voor ongeveer 85 boten en beschikt 
over elektriciteit. 

Tolbert
Deze plaats ontstond in de 10e eeuw als vestiging van 
Friese kolonisten op de zandrug tussen Marum en 
Oostwold. Oorspronkelijk heette het Vredewold, maar 
het werd later opgedeeld in drie buurten. De oude 
buurt Oldebert werd Tolbert. 
De nieuwe buurt Nijeberth werd Niebert en de kleine 
buurt werd Lettelbert.
Tussen 900 en 1100 moet het deel hebben uitgemaakt 
van een Friese nederzetting. In de 16e eeuw werd in 
Vredewold nog Fries gesproken. Tolbert is lange tijd 
een agrarisch dorp geweest. Ondanks de industri ali-
satie en het aaneengroeien van Leek en Tolbert, is het 
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Leek

Kerk en toren zijn in 1986 fraai gerestaureerd en 
behoren thans aan de Stichting Oud Groninger Ker-
ken. De kerk is in de zomermaanden geopend voor 
bezichtiging (niet op maandag en dinsdag).

Oostwold
Oostwold (ca. 680 inw.) ligt ten noorden van het Leek-
stermeer. In het midden van de 1e eeuw stonden er 
weinig woningen. In 1861 werd de weg van Midwolde 
naar De Poffert aangelegd. Het dorp kwam te liggen 
aan de belangrijke verbinding Groningen - Heeren-
veen. De kerk is met zijn bijna honderd jaren vrij 
jong.

Lettelbert
Lettelbert met ca. 200 inwoners ligt tussen de dorpen 
Oostwold en Midwolde. Hier stond in vroegere tijden 
een borg, die in de 18e eeuw werd afgebroken. De 
kerk stamt uit de 16/17e eeuw. Door de gunstige lig-
ging nabij het Leekstermeer ontwikkelde zich hier het 
“Watersportcentrum Westerkwartier”. Er is kanoverhuur 
met mogelijkheden voor dagtochten en groepsactivi-
teiten. 
Dorpshuis watersportcentrum Lettelbert, Hoofdstraat 
190, tel. 0594-517539 (www.lettelbert.com). Het gebied 
de Lettelberter Petten is een ruim honderd hectare groot 
bosrijk moerasgebied dat een schuilplaats biedt aan 
veel soorten vogels.

Enumatil
In de volksmond Aimtil, ligt aan het Hoendiep. Het 
dorp telt ca. 400 inwoners. Het kanaal werd gegraven 
in 1623 door de stad Groningen. Alleen de recreatie-
vaart maakt er tegenwoordig gebruik van. In Enu-
matil stond al in 1834 een molen. Nadat die in 1906 
was afgebrand kreeg het dorp in 1907 een nieuwe 
korenmolen. In de hoofdstraat van het dorp kunt u bij 
Tante Til bijkomen van de fiets- of wandeltocht.

Zevenhuizen
Het kanaaldorp ligt ten zuidwesten van Leek en is 
ontstaan door de vervening van de streek. Veenarbei-
ders vestigden zich in het dorp, dat uitgroeide tot een 
plaats van ca. 2850 inwoners. Na de grote veenbrand 
van 1833, waarbij veel slachtoffers vielen en tientallen 
woningen verbrandden, werd Zevenhuizen een speci-
fiek kerkdorp. De Ned. Herv. kerk dateert van 1835. De 
klok werd overgenomen van het Friese Oudeschoot.

eigen karakter van dit oude dorp behouden gebleven. 
In de Cazemier-boerderij wordt een expositie gehou-
den over “Wonen en werken in Tolbert” Ook is er een 
maquette van het dorp omstreeks 1925.
De filmzaal heeft een fotobehang gekregen. Het is 
net alsof je in de Tolberter Petten bent of langs de 
Tolbertervaart loopt. www.cazemierboerderij.nl 
Ook op recreatief gebied laat Tolbert steeds meer 
van zich horen. Restaurantbedrijf-partycentrum ‘De 
Postwagen’ verzorgt al of niet in combinatie met de 
H.J.C.-manege, diverse interessante dagprogramma’s 
(fiets- en solexarrangementen, countryparty’s in 
western-style, huifkartochten en ruiterkampen). 
Bij trektochten per paard kan men hier ook overnach-
ten. De Postwagen, Hoofdstraat 53 te Tolbert 
tel. 0594-515999 www.postwagen.nl 

Midwolde
Het dorp ligt op een zandrug die door het zuidelijke 
Westerkwartier loopt. Het is een streekdorp met 
ongeveer 450 inwoners. De aanleg van de autosnel-
weg A7 in de jaren ’59-’60 heeft het landschap in de 
omgeving nogal gewijzigd. Maar rondom de Ned. 
Herv. kerk uit de 12e eeuw heerst nog de rust uit 
vroege tijden. De kerk heeft een zadeldaktoren met 
muren van 1.50 meter dik. De museumkerk bevat 
kunstwerken van hoge waarde. Het meest opvallend 
is de graftombe gemaakt door de beroemde beeld-
houwer Rombout Verhulst. Aan de muren van de 
kerk hangen zeer fraaie rouwborden van de bewoners 
van Nienoord. De preekstoel (1711) is versierd met 
veel houtsnijwerk en staat niet op de grond, maar 
wordt gedragen door engelen. Het orgel is uit 1630. 
De bewoners van Nienoord hadden in de kerk hun 
eigen herenbank. Zij waren dan hoger gezeten dan de 
predikant. Een gebrandschilderd raam herinnert aan 
de tragische verdrinkingsdood van de laatste adel-
lijke bewoners van de borg Nienoord, de familie Van 
Panhuys in 1907.
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Zuidhorn

Zuidhorn
Zuidhorn telde voorheen drie borgen. In 1878 werd 
de laatste borg, de Hanckemaborg  afgebroken. Wat 
rest is het “Schathuis”. Door de historische kring 
van Zuidhorn zijn de contouren van de borg bij het 
Schathuis aangebracht.  Een karakteristieke weg in 
Zuidhorn is “De Gast”. Een weg met beeldbepalende 
panden die een duidelijk beeld geven van de vroege-
re rijkdom. Van de vele mooie panden is Arnichem 
het meest in het oog springend. Het werd in 1840 
gebouwd in opdracht van de zoon van de familie 
Clant-Bindervoet die op de Hanckemaborg woonde. 
Even verder aan de Gast staat de Rooms Katholieke 
Kerk die in 1844 werd gebouwd. In de kerk is achter 
het altaar een prachtig decor aangebracht. Aan deze 
weg is “Zalencentrum Balk” gevestigd. Het heeft een 
bijzonder schilderachtige tuin en ruime parkeerge-
legenheid.          

De oorspronkelijk Ned. Herv. Kerk in het dorp is uit 
de 11-12e eeuw. Het is grotendeels gebouwd uit tuf-
steen. De vele houtgesneden wapens op de preek-
stoel duiden op de rijke geschiedenis van het dorp.           
Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente 
Zuidhorn is gevestigd aan de Hooiweg, vlakbij het 
NS station. Het is in de vorm van een driehoek 
gebouwd en vormt met de driehoekig vormgegeven 
parkeerplaats een vierkant. Het dorp heeft goede 
winkelvoorzieningen, goede restaurants en goede 
sportaccommodaties. Het Johan Smitpark is een 
ecologisch aangelegd park. 

Fietsmuseum Garage Birza.
Het heeft een unieke fietscollectie. De ontwikkeling 
van de huidige fiets in 100 jaar tijd is spectaculair! 
Voor verder informatie zie: www.fietsmuseumgara-
gebirza.nl

Deze gemeente is door de herindeling in 1990 uitgebreid met de voormalige ge-

meenten Aduard, Grijpskerk, en Oldehove en heeft in totaal 15 dorpen.

De spoorwegverbinding met Groningen en Leeuwarden dateert van 1866 en maakt 

het dorp geliefd als forenzenplaats. Het voormalig raadhuis dateert uit 1916 en is 

nu een grand café en een markant trefpunt in het dorp. Hotel in’t Holt laat zien dat 

Zuidhorn rond 1800 een verkeersknooppunt was voor de route naar Friesland. Het 

hotel diende als wisselplaats voor de paarden van de postkoets.

Museum De Verzamelaar
Een gemoedelijke plattelandsmuseum met een 
prachtig gevarieerde collectie, met voor “elck wat 
wils”. Voor verdere informatie zie: www.museumde-
verzamelaar.nl

Briltil
ligt aan het Hoendiep en bestaat al meer dan 200 
jaar. Het kanaal werd gegraven in opdracht van 
de provincie in de jaren 1654-1657. In de 19e eeuw 
was het één en al activiteit. Van de “Zaanstreek van 
het noorden” is nu niets meer terug te vinden. De 
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scheepswerf, zuivelfabriek en de molen zijn ver-
dwenen. In het Hoendiep is een kanosteiger die ook 
geschikt is voor gehandicapten.

Jachthaven met camping
Zuidhorn heeft een goed geoutilleerde jacht- en 
passantenhaven. Er is een trailerhelling aanwezig 
en het heeft een buiten en binnen winterstalling.
Vanuit de jachthaven kunt u alle kanten op om 
Groningen of Friesland te ontdekken. Zie voor meer 
informatie: www.jachthavenbriltil.nl

Noordhorn
Dit is een wegdorp en het tweelingdorp van Zuid-
horn. Het wordt van Zuidhorn gescheiden door het 
van Starkenborghkanaal. Met het graven daarvan 
werd begonnen in 1931 en het werd geopend door 
koningin Wilhelmina in 1938. Door dit kanaal is er 
een scheepvaartverbinding gekomen tussen Delfzijl 
en het IJsselmeer. Momenteel wordt het kanaal uit-
gediept en verbreed om containervervoer mogelijk 
te maken naar Amsterdam.
De slag om Noordhorn en het ontzet van Niezijl
Bij Noordhorn werd er tijdens de tachtigjarige oor-
log in 1581 zwaar gevochten tegen de Spanjaarden. 

Dat gebeurde op het Norritsveld tussen Noordhorn 
en Balmahuizen. Er sneuvelden 2000 soldaten en 
burgers. 

Molen Fortuna
De pel- en korenmolen Fortuna is een achtkante 
bovenkruier uit 1890 en is125 jaar oud. Bijzonder is 
dat deze molen staat op een voormalige molenberg. 
Deze berg fungeerde in de strijd met de Spanjaar-
den als uitvalsbasis voor de koninklijke troepen 
onder leiding van Verdugo. Deze slag wordt als 
permanente expositie in de molen weergegeven.

Kerken
De kerk in Noordhorn is van de 13e eeuw en is 
romano-gotisch. Bovendien is er de doopsgezinde 
vermaning (kerk) in de Langestraat. Deze verma-
ning is van 1838 en valt nu onder monumentenzorg.

De Gouden Leeuw
Op het hoogste punt van het dorp, Langestraat 48, 
staat De Gouden Leeuw, taveerne sinds 1622 en 
museum/galerie sinds 1994. De doorrit, bovenzaal 
en het interieur van de 18e en 19e eeuw zijn uniek. 
Het pand staat nu te koop.

Aduard
Het dorp is gewoon over een heel klooster heen 
gebouwd. In het jaar 1192 kwamen er 12 Cisterciën-
zer monniken over de Kleiweg  aangelopen op zoek 
naar een geschikte plek om een klooster te stichten.  
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De Kleiweg en de Hogeweg zijn er nog steeds, die 
stammen al uit de 10e eeuw. De monniken namen 
een lichtverschijnsel waar en toen wisten ze dat de 
geschikte plaats voor een klooster in Aduard moest 
zijn.
Van 1192 tot 1594 stond in Aduard het grootste 
cisterciënzer klooster in Noord-Europa.  Het kloos-
tercomplex bestond uit  minstens 50 gebouwen. 
Vanuit het klooster is veel werk gedaan dat Gronin-
gen heeft gevormd. Grond werd ontgonnen, dijken 
werden aangelegd en er werden kloostermoppen 
gebakken. Dit alles naast de vele religieuze taken. 
Het devies van de cisterciënzers is Ora et Labora, 
(bidt en werkt). Geleerden kwamen van overal om 
in Aduard een tijd te studeren. Zo werd het klooster 
een ontmoetingsplaats voor geleerde denkers. Van-
uit Aduard is een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de ontwikkeling van renaissance en humanisme.  
Het recht op en het belang van onderwijs is hier 
ontwikkeld door Wessel Gansfort, die in 1482 veel in 
de abdij verbleef.

Het kloostermuseum Aduard is gewijd aan het le-
vend houden van dit stuk historie. Dit jaar is er een 
bijzondere tentoonstelling in het kloostermuseum: 
“Ritmiek van klank en stilte, in en rond het klooster van 
Aduard”.

Nieuw is de kloosterwandeling, die bij het museum 
begint. De wandeling is twee kilometer en voert u 
langs de kloostergeschiedenis van Aduard. Op de 
route zijn zeven 3D-zuilen geplaatst. Om de reis 
terug in de tijd te maken moet op de smartphone, 
iPhone of tablet de gratis app ADUARD 3D ge-
download worden. Als de smartphone of tablet op 
de zuilen wordt gericht verschijnt het Aduarder 
kloostercomplex vanaf de plek waar u zicht bevindt. 

Het dorp en de omgeving is rijk aan monumenten. 
De 18e eeuwse dorpsherberg “onder de Linden” is 

prachtig gerestaureerd en doet nu dienst als hotel 
en restaurant. Reserveren is noodzakelijk.
Aan het van Starkenborghkanaal ligt een klein na-
tuurgebied. Het ligt aan het fietspad zuidzijde langs 
het van Starkenborghkanaal. Het is ontstaan uit 
afgegraven grond van het kanaal. Het wordt dat ook 
heel toepasselijk “t Stort” genoemd. Er is nu een 
uitkijktoren geplaatst dat gelegenheid biedt om het 
gebied van boven af te bewonderen.

Boerengolf
Het is een graag gespeelde buitensport in Neder-
land en bedacht als variant op het officiële golfspel. 
Inlichtingen over Zuiderham Boerengolf en/of ar-
rangementen: (www.zuiderham.nl)

Zuidhorn
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Hotel Aduard, Friesestraatweg 13 is een geliefd hotel 
en voorzien van een goed restaurant. Het heeft een 
aantal arrangementen ontwikkeld om u het Gro-
ninger landschap te laten ontdekken. Parkeren is 
geen probleem. Telefoon 050-4031400 voor meer 
informatie zie: www.hoteladuard.nl 
Aan de Friesestraatweg is op nummer 52 een 
paardenpension gevestigd. Het heeft een manege, 
stallen en een weidegang is mogelijk. Voor meer 
informatie telefoon 050-5271371.
 

Fransum
Uniek in het landschap is het pitoreske kerkje van 
Fransum. Het op een wierde -midden in de weilan-
den- gelegen kerkje herinnert aan vroeger tijden. 
Het kerkje heeft een opvallende dakruiter. Bijzonder 
is de stenen preekstoel. De kerk wordt nu gebruikt 
voor vergaderingen, recepties en concerten. De be-
woning van de wierde is nooit omvangrijk geweest: 
één boerderij en één enkel huis. Het fietspad van 
Fransum slingert via Beswerd naar het Aduarder-
diep, door de landerijen en geeft een weids uitzicht 
over het Middag-Humsterland.

Grijpskerk
Fierljepcentrum van Groningen
Grijpskerk dateert van 1503. In het dorp staat de 
Ned. Herv. kerk uit 1504. De kerk werd in de 80-
jarige oorlog verwoest en herbouwd in 1612 en 
gerestaureerd in 2000.                                          
De Doopsgezinde Vermaning aan de Herestraat, 
was in vroegere jaren het best verstopte kerkje in de 
provincie Groningen en doet nu dienst als aula. 
Rond Grijpskerk staan drie markante molens. De 
monumentale korenmolen “De Kievit”, werd in 1899 
gebouwd ter vervanging van de kleinere molen “De 
Leeuw”. De molen was eigendom van de grootvader 

Den Ham
Het dorp ligt ten noorden van Aduard. Hier staat de 
enige borg die in de gemeente Zuidhorn bewaard 
is gebleven. De Piloersemaborg of Hamsterborg 
was een boerderijborg en stamt uit de 16e eeuw. De 
borg werd in 1999 gerestaureerd en heeft nu een 
vergader- en horecafunctie. Het bijzondere is dat de 
borg nog in originele staat wordt bewoond. Over-
nachten is mogelijk in de vijf erfgoedlogieskamers. 
S. Veldstraweg 25 te Den Ham. Tel. 050-4031362. 
(www.borgen.nl)
De familie Harkema, Sietze Veldstraweg 29, Den 
Ham heeft in de loods een zeer volledige historische 
collectie landbouwwerktuigen, tractors, originele 
arrensleeën enz. Openstelling en rondleiding op 
verzoek.
In het landschap tussen Aduard, Den Ham en 
Fransum ligt de kloosterboerderij Arbere. Op het 
terrein is de Abdijkerk van Aduard nagebouwd 
en staat bekend als het kerkje van Harkema. Een 
gezellige pleisterplaats voor fietsers en wandelaars. 
Er worden ook concerten gegeven en er mogen ook 
trouwdiensten worden gehouden. www.kerkjehar-
kema.nl 
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van oud-minister Kruisinga. Net buiten het dorp 
bevinden zich een watermolen en een poldermolen. 
De watermolen “De Westerhorner” uit 1829 ligt 200 
meter vanaf het NS-station Grijpskerk. De molen is 
voorzien van zelfzwichting, dat is een systeem waar-
bij de kleppen in de wieken reageren op de wind-
sterkte. Op ruim 1,5 km. afstand staat aan het van 
Starkenborghkanaal de poldermolen “De Zwakken-
burger”, die in 2003 werd gerestaureerd. Grijpskerk 
is de enige plaats in de provincie Groningen met 
een fierljepaccommodatie. Fierljeppen is polsstok-
verspringen over een breed water. De maandelijkse 
wedstrijden met topspringers trekken in de zomer-
maanden veel publiek. Gastspringers kunnen nu 
stapsgewijs en op een veilige manier kennismaken 
met deze spectaculaire sport. Info: H. Bosgraaf, 
Grutto 12, 9843 GN, Grijpskerk, tel. 06-10266962.

kort een Blik, Trommel en Oudhedenmuseum 
gevestigd. Een nieuw museum, die de tijd doet 
herleven van blikken, trommels en gereedschap-
pen. Een omvangrijke collectie. Het museum is op 
afspraak te bezichtigen en is ook geopend als de 
vlag uithangt.(telef. 0594-212512).

Visvliet
Het oudste bouwwerk in dit dorpje (ca. 350 inw.) 
is de Ned. Herv. kerk. Een steen in de westgevel 
vermeldt, dat de kerk gesticht is in 1427. Het is een 
voorbeeld van een Gotische dorpskerk. De windvaan 
in de vorm van een vis draagt het jaartal 1693. In 
het dorpscentrum is het bekende hotelrestaurant 
Auberge Visvliet gevestigd. Het hotel beschikt over 
tien knusse kamers en het restaurant heeft een 
wisselende menukaart met veel streekproducten. 
Adres: Heirweg 13 tel. 0594-249555 (www.auberge-
visvliet.com). Verder heeft het dorp de campings 
“De Lauwers” en “De twee Provinciën”. Aan de Oude 
Dijk ligt de Hilmahuister poldermolen uit 1868. De 
molen bemaalt een polder van 60 ha. en is goed 
bereikbaar via een fietspad.

Zuidhorn

Gaarkeuken
Gaarkeuken, bekend door het grote sluizencomplex. 
Door de 230 meter lange en 16 meter brede schut-
sluis in het Van Starkenborghkanaal varen naast de 
drukke beroepsvaart jaarlijks zeer veel pleziervaar-
tuigen.

Kommerzijl
Kommerzijl (ca.500 inw.) is gebouwd rond een his-
torische sluis. Er ligt een prachtig natuurpark “De 
Noorderriet”. Via een fietspad door de vrije natuur 
langs de NAM-lokatie kan men Grijpskerk bereiken. 
In Kommerzijl kan de recreatievaart uitstekend 
aanleggen.

Niezijl
Niezijl (ca. 500 inw.) kreeg in 1999 een fietsver-
binding met Niehove. Het betonfietspad (vier km.) 
voert de fietser dwars door de landerijen. Een 
ANWB-fietsroute, die vanaf Grijpskerk via Niezijl, 
Niehove en Kommerzijlloopt, doet de herinnering 
aan de vroegere kerkenpaden herleven. In Niezijl 
heeft de Ned. Herv. kerk uit 1661 een zeer interes-
sant archief. Op het adres Hoofdstraat 39 is sinds 

Oldehove
Twee molens en een zadeldaktoren bepalen het 
dorpsbeeld van Oldehove. Het dorp ligt voor een 
groot deel in de Reitdiepvallei en telt bijna 1600 
inwoners. 
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Het gebied 
werd bewoonbaar na het 

terugdringen van de zee. Het dorp ligt in het oudste 
cultuurlandschap: het Middag-Humsterland. De 
Ludgeruskerk stamt waarschijnlijk uit de 13e eeuw 
en werd in 1664 geheel vernieuwd. In 1971 vond een 
restauratie plaats. In de kerk bevindt zich het praal-
graf van de Weense gravin Margaretha von Cobent-
zel, die destijds woonde op de Englumborg. 
In Oldehove staan twee molens nl. de “Aeolus”uit 
1846 en “De Leeuw” uit 1855. Er wordt meel gema-
len voor diverse bakkerijen. Molen  “De Leeuw” is 
bovendien voorzien van een pellerij en levert nog de 
ouderwetse gort. In Oldehove is een een voortreffe-
lijk visrestaurant “Het Oestertje”.
De omgeving van het dorp is bijzonder omdat hier 
geen ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Het 
is een prachtig landschap dat vraagt om ontdekt 
te worden. Het is ook de plaats waar de zeldzame 
Spindotterbloem bloeit. Bijkomen van uw fiets-
tocht kunt u bij de Hayema Heerd, Jensemaweg 3 
te Oldehove. Het is een landschapscamping, die 
ook de mogelijkheid biedt om te overnachten op de 
sfeervolle hooizolder in comfortabele strobedden.

Lammerburen
Even buiten Oldehove ligt het buurtschap Lam-
merburen. Het is de moeite waard om een bezoek 
te brengen aan de natuurboerderij Lammerburen. 
Al meer dan 80 jaar broeden steenuilen in en om 
de natuurboerderij. Ook de ransuil, kerkuil en 
velduil worden regelmatig gesignaleerd. Het heeft 

een unieke expositie en u kunt 
er terecht om een pauze in te lassen.  

Aan de hand van een wandelkaart, die u daar 
kunt krijgen, kunt u de flora en fauna van dit gebied 
ontdekken. Voor meer informatie zie: www.lammer-
buren.nl. Ook heeft Lammerburen de Oldehoofster 
Kaasboerderij.

Electra
Electra ligt aan het Reitdiep. Het is al in de 13e eeuw 
tot stand gekomen ter bevordering van de scheep-
vaart naar Groningen. Nu is het ook een schitte-
rende vaarweg voor de recreatievaart van Groningen 
naar het Lauwersmeergebied.  Aan het Reitdiep ligt 
bij Electra (tussen Oldehove en Lauwerzijl) het in 
1919 gebouwde gemaal “De Waterwolf” (op afspraak 
te bezichtigen). Het gemaal, industrieel erfgoed, 
is in 1920 door koningin Wilhelmina in gebruik 
gesteld. Het is nog steeds in gebruik als waterbe-
heersing voor een groot gebied. Naast het gemaal 
bevindt zich campingjachthaven ‘De Waterwolf. Het 
omvat o.a. een camping met alle gewenste voorzie-
ningen met een goed geoutilleerde jachthaven. Ook 
is er een verwarmd openluchtbad: zwembad Electra.

Niehove
Niehove (308 inwoners) was vroeger het hoofddorp 
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Zuidhorn

op een waddeneiland. Het dorp heeft een kerkring 
en een buitenring en de verbinding naar de kerk 
wordt gevormd door vijf paden. Het dorp heeft een 
‘beschermd dorpsgezicht’ en is één van de meest 
bezienswaardige plaatsen in het Westerkwartier. De 
huizen staan in de vorm van een cirkel rondom de 
hoog gelegen Ned. Herv. Kerk. De kerk is gebouwd 
in de 13e eeuw en het orgel is van 1530. De inrich-
ting is van 1800. Er zijn 37 grafzerken in de kerk. In 
de kerk is een permanente tentoonstelling ingericht: 
“Niehove in het Humsterland door de eeuwen heen”. 
Het is zomers vrij toegankelijk. Het sleuteladres 
van de kerk is: Kerkpad 1, telefoon 0594-591529. 
Treffend is dat de geschiedenis duidelijk terug te 
vinden is in het dorp. Aan het Molenpad staat de 
“sarrieshut” met een gevelsteen. Dit is een huis bij 
de molen waar de Sarries, belastingambtenaar, tol 
hief voor het gemalen graan. Het is mogelijk een 
rondleiding door het dorp te maken. 
Het authentieke dorpscafé “Eisseshof” is een goed 
rustpunt en kunt u de rust van het dorp ervaren. 
Niehove is met een fietspad van vier km lang 
verbonden met de N355. Dit fietspad gaat door de 
landerijen.

Saaksum
Het dorp met 114 inwoners wordt al in de geschiede-
nis vermeld tussen 700 en 1000 jaar na Christus. 

Saaksum is gebouwd 
op een wierde en heeft 
vanwege de karakteristieke struc-
tuur eveneens een ‘beschermd dorps-
gezicht: Midden in het dorp treft u een drietal 
typische Groninger boerderijen aan. De wierde 
waar het dorp op is gebouwd besloeg oorspronkelijk 
ongeveer 10 hectare. Veel van de wierde is afgegra-
ven voor de bemesting. Groningen telde vroeger 
ongeveer 235 wierden. Het kerkje in zijn huidige 
vorm is gebouwd in 1836, de toren stamt uit 1550. 
Het dorp heeft nog een klein haventje wat in 2015 is 
gerestaureerd

Lauwerzijl
Langs het dorp (ca. 200 inwoners) stroomt het 
mooie riviertje de Lauwers. Het dorp ligt aan 
de N388, de nieuwe verbindingsweg tussen het 
Westerkwartier en het natuur- en recreatiegebied 
het Lauwersmeer. “De Rousant” in Lauwerzijl is 
een camping op een voormalige zandplaat, in de 
monding van de vroegere Hunze. Die rivier was ooit 
de verbinding tussen de zee en de stad Groningen. 
Deze camping is gelegen aan de binnenhaven van 
de vroegere vissersplaats Zoutkamp. Op de camping 
zijn enkele trekkershutten en appartementen.
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Culturele driehoek Nuis-Niebert
Hierin treft u aan:
Op het Landgoed Coendersborch, in boerderij Kimm, Landbouw- en 
Streekmuseum ‘t Rieuw. Het museum toont streekgeschiedenis en heeft een 
expositie van oude werktuigen en gereedschappen op het gebied van landbouw 
en aanverwante ambachten.
Museum ‘t Steenhuis te Niebert Ambachtelijk streekmuseum met o.a. een
bakker- en schildersafdeling. De vroegere middenstand is goed vertegenwoor-
digd.
De Korenmolen te Niebert alleen de 1e en 3e zaterdag van de maand 
geopend van 13.30 tot 17.00 uur waar dan op ambachtelijke wijze graan 
gemalen wordt. 
Entree: Museum ‘t Rieuw € 3,- museum ‘t Steenhuus € 2,50; kinderen tot 12 jaar 
in beide musea gratis. De Nieberter Molen is gratis. 
Inlichtingen ‘t Rieuw                           Inlichtingen Steenhuis
06-222 72 718 of 0594-641120     0594 549657 of 0594 - 549214   
Nieberter Molen                                      Gezamenlijke website:
050 - 5892714                                     Culturele driehoek Nuis-Niebert

AduArd
Aduard lijkt een heel gewoon dorp, maar hier ligt een rijke 
geschiedenis. Het dorp is namelijk over een heel klooster 
heen gebouwd. In het jaar 1192 kwamen er 12 monniken 
over de Kleiweg aangelopen op zoek naar een geschikte plek 
om een klooster te stichten. De Kleiweg en de Hogeweg zijn 
er nog steeds, die stammen al uit de 10e eeuw. De Twaalf 
namen een lichtverschijnsel waar en toen wisten ze dat dit de 
geschikte plaats was voor een klooster. Zo is het begonnen.

Van 1192 tot 1594 stond in Aduard het grootste cisterciënzer 
klooster dat er was in Noord-Europa. Het kloostercomplex 
bestond uit minstens 50 gebouwen. Vanuit het klooster is 
veel werk gedaan dat Groningen heeft gevormd. Er is grond 
ontgonnen, er zijn dijken aangelegd, er werden kloostermop-
pen gebakken en dat alles naast de religieuze taken. Het 
devies van de cisterciënzers is Ora et Labora, bidt en werkt. 
Wie hard werkt en sober leeft, als monniken geacht worden te 
doen, die wordt rijk. Ook het klooster werd erg rijk. Een deel 
van de rijkdom werd gebruikt om een fraaie bibliotheek in te 
richten. Boeken waren een kostbaarheid in die tijd. Geleer-
den kwamen van overal om in Aduard een tijd te studeren. 
Zo werd het klooster een ontmoetingsplaats voor geleerde 
denkers. uit die inspirerende ontmoetingen kwamen vernieu-
wende gedachten en opvattingen voort. de ideeën namen ze 
mee de wereld in als ze weer uit Aduard weg gingen. Zo is 
er vanuit Aduard een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 
van renaissance en humanisme en dus ook aan onze huidige 
samenleving. Veel is verdwenen, ook de geschiedenis van 
het klooster Sint Bernardus was diep weggezakt. Het kloos-
termuseum Aduard is gewijd aan het levend houden van dit 
stuk historie. Er zijn talloze verhalen te vertellen, ook over 
de regionale geschiedenis. Elk jaar staat er in het kloostermu-

seum een bepaald aspect van 
de rijke kloostergeschiedenis 
centraal in de thematentoon-
stelling. 
In 2017 is dit het thema 
De ritmiek van klank en 
stilte, in en rond het klooster 
Aduard. Een extra feestelijke 
expositie vertelt over het 
dagritme van de monnik, 
over getijden en liturgie, over 
het gregoriaans en, heel bij-
zonder, de opkomst en ontwikkeling van het orgel in de kerk. 
In deze jubileukmexpositie, het museum bestaat 20 jaar, zijn 
heel zeldzame objecten te zien, voorwerpen uit de liturgi-
sche praktijk van het klooster die na meer dan 400 jaar voor 
het eerst terug zijn in Aduard. Een van de meest bijzondere 
voorwerpen is een handgeborduurd Mariadoekje uit 1541. dit 
borduurwerk flonkert van goud en kleur alsof het nieuw is. 
Aan zichtbare overblijfselen is er maar één gebouw bewaard 
gebleven, namelijk de bijzondere Abdijkerk, de voormalige 
ziekenzaal van het klooster, omdat die al vanaf 1595 dient 
als protestantse kerk. Op een wandeling door het dorp kan de 
gids u wijzen op andere overblijfselen van het klooster.
u kunt virtueel een kijkje nemen in het klooster zoals dat 
ongeveer 500 jaar gelden was. u download dan de Aduard3d-
app op uw iPhone, smartphone of iPad. u maakt een wande-
ling van ±twee km door het dorp waar u zeven kunstwerken 
treft en 11 banieren met informatie. Als u uw smartphone of 
tablet op de zuilen richt ziet u wat een monnik zag die 500 
jaar geleden op dezelfde plek stond. 
Zie onze advertentie op pagina 25
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Wanneer je een willekeurig inwoner uit de pro-
vincie Groningen vraagt waar hij of zij Winsum 
van kent, dan luidt het antwoord steevast: 
‘van het kanoën!’ Of: ‘van een boottochtje op 
’n mooie zomerse dag.’ Het is waar: dankzij het 
kronkelende Reitdiep en de fraaie maren met 
prachtige flora en fauna is Winsum een ware 
trekpleister voor vaarrecreanten. Maar Winsum 
biedt meer!

Winsum is een groene gemeente, die zich uit
strekt van stad tot wad. Twintig minuten rijden 
vanaf de bruisende stad Groningen, pal op de 
route naar het waddeneiland Schiermonnikoog, 
ligt een weids landschap vol met verborgen 
schatten. Laat u verrassen door het historisch 
hart van het dorp Winsum met zijn ‘tweeling
dorp’ Obergum. Wandel over de brug ‘De Boog’ 
die beide dorpen van oudsher verbindt en breng 
een bezoek aan het unieke Kinderboekenmu
seum. Dat Winsum vroeger welgesteld was, is 
te zien aan de chique villa’s uit die tijd. Karak
teristieke molens, bruggen en het oude dorps
café ‘De Gouden Karper’ geven een heel eigen 
gezicht aan het dorp.

Naast het dorp Winsum telt de gemeente nog 
tien mooie dorpen. Allen even rijk aan cultuur
historie! Zoals Garnwerd, met zijn kleine kron
kelende straatjes en zijn unieke ligging aan 
het Reitdiep. Wandel door het smalste straatje 
van Nederland en geniet op een terras aan het 
water. 

Een volgende schat in het landschap is het dorp 
Ezinge, met zijn prachtige kerk op een bijzon
dere, eeuwenoude plek. Vanaf hier heeft u een 
uniek uitzicht over het Nationaal landschap 
MiddagHumsterland. Dit oudste cultuurland
schap van heel Nederland wordt in kaart ge
bracht in Museum Wierdenland, dat in hetzelfde 
dorp ligt. 

Het gebied leent zich ook goed voor fraaie fiets
tochten door markante wierdendorpjes en langs 
het eeuwenoude sluizencomplex van Aduarder
zijl. Met een veerpont maakt u de oversteek via 
het Aduarderdiep, het Reitdiep en het Winsu
merdiep naar Schaphalsterzijl bij Winsum. Over
nacht in een van de gezellige Bed & Breakfast’s 
en geniet van de rust en de ruimte. Een verade
ming als u even de drukte wilt ontvluchten!
 
Kom ook naar Winsum en ontdek de schatten 
van het gebied! 
Meer info vind u op www.winsum.nl

Winsum, Schatkamer in het Noorden
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                 ontdek 

     de schatkamers 
             van het oudste cultuurlandschap  
                        van Nederland!

Museum Wierdenland, Van Swinderenweg 10, 9891 AD Ezinge, www.wierdenland.nl

29 april – 1 oktober  

Weelderige Wierde 
 schilderijen van 

M A T T H I J S  R Ö L I N G

In de Groningse en Friese heide hadden de mensen het niet 
gemakkelijk in de periode 18501950. Het volk was erg arm en 

de omstandigheden waren erbarmelijk. 
Op het Themapark “De Spitkeet” laten we de verschillende 
soorten woningen en omstandigheden waarin de mensen 

leefden en werkten zien. Van 1 april t/m/ 31 oktober 2017 is de 
Tentoonstelling met het thema speelgoed, genaamd 

“Wolsto mei my boartsje?” te bezichtigen. 

OPENINGSTIJDEN 
April t/m oktober: dinsdag t/m zaterdag 10.00  17.00 uur 

en zondag van 13.00  17.00 uur.

De Dunen 3, 9281 KT Harkema
Tel. 0512840431. • info@despitkeet.nl • www.despitkeet.nl
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Middag-Humsterland
Een parel in het Westerkwartier

Ten noordwesten van de stad Groningen ligt het Nationaal Landschap “Middag-

Humsterland”; een ongerept boerenland en het oudste cultuurlandschap van Ne-

derland. De wegen kronkelen door het landschap en je kunt mijlenver om je heen 

kijken. In de weilanden liggen verheven historische boerderijen, diverse borgen en 

kerken. Het licht lijkt hier anders dan in de stad. Geen wonder dat dit landschap een 

geliefd onderwerp was voor de schilders van De Ploeg.

     24 
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Middag-Humsterland

Mid oog Hugmerki > Middag-Humsterland
Het zijn twee gebieden die zich onderscheiden van 
het omliggende land: Middag – Middag komt van 
mid oog en betekent middelste eiland – en Humster-
land, genoemd naar de middeleeuwse stam Hugmer-
ki die er woonde. Hugmerchi is van oorsprong een 
ander woord voor kerspel. Een kerspel is te verglijken 
met een huidige gemeente en was een gebied waar-
binnen recht werd gesproken.

Ver terug in de tijd
Ruim drieduizend jaar geleden was het Middag-
Humsterland nog het Noord-Nederlandse kustge-
bied. Een gebied dat zich ongestoord ontwikkelde, 
steeds minder onder water kwam te staan en 
begroeid raakte. De vroege pioniers vestigden zich op 
natuurlijke verhogingen in het landschap. Want ook 
al was de zee rustig, er was geen enkele bescherming 
tegen. Het huidige Reitdiep vindt haar oorsprong in 
deze oerstromen. Op een zeker moment sloegen de 
eerste pioniers hier hun eerste paal. Archeologische 
vondsten tonen aan dat dit zeker tweeënhalfduizend 
jaar geleden plaatsvond.
Door de vruchtbare klei kronkelen talloze natuur-
lijke waterlopen richting zee. Op de wierden konden 
de bewoners hun bestaan opbouwen en werden 
dijken aangelegd. Ondanks de vele veranderingen is 
het landschap nog authentiek en voor de toerist zo 
geliefd. Het afwisselende landschap met verstilde 
dorpen ademen rust en ruimte. 

Actief recreëren  
Prachtige wierdedorpen zoals Niehove, Oldehove, 
Saaksum, Garnwerd zijn voor de toerist een pleis-
terplaatsen om van de rust te genieten. Er zijn vele 
kilometers af te leggen middels de prachtige routes 
die door het landschap slingeren. Een  gebied om 

te fietsen, te wandelen of te skaten. Ook zijn er veel 
galerieën en ateliers van kunstenaars die zich laten 
inspireren door het Middag-Humsterland.

Museum Wierdenland in Ezinge
Museum Wierdenland ligt aan de rand van het wier-
dedorp Ezinge. Aan de voet van de wierde loopt een 
ossenpad, waarlangs eeuwenlang het vee werd geleid. 
Dit pad is in ere hersteld.
Het museum heeft dit jaar weer veel activiteiten. 
Centraal staat dit jaar de nieuwe expositie  “Weelde-
rige Wierde” met schilderijen van Matthijs Röling.
Een bijzondere vondst uit de wierde De Bouwerd, die 
zich direct achter het museum bevindt, is het dub-
bele paardengraf met hond. Regelmatig worden door 
het museum fietstochten door het Middag-Humster-
land georganiseerd.
Voor bijzonderheden zie www.wierdenland.nl 

Kloostermuseum St. Bernardushof
De expositie van 2017 staat dit jaar in het teken van 
“Ritmiek van klank en stilte, in en rond het klooster 
van Aduard”. Een bezoek aan de middeleeuwen in 
Aduard is een belevenis. Zie voor de mogelijkheden: 
www.kloostermuseumaduard.nl 

HET MuSEuM MET HET GrOTE vErHAAL 
OvEr HET vErDWENEN KLOOSTEr EN HET 
ONTSTAAN vAN DE rEGiO
1  Thema-expositie 2017  
      De ritmiek van klank en stilte, in en rond het  

 klooster Aduard;
2  rondleiding met gids door museum en Abdijkerk 
3  Koffie- en theeschenkerij onder oude appelbomen
4  Middeleeuwse steenoven 

Openingstijden:
1 april tot 1 november op dinsdag t/m zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur
Op zondag van 13.00 tot 17.00 uur
www.kloostermuseumaduard.nl
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Marum
De kerk in het oude kerkdorp is het oudste bakste-
nen gebouw van het Groninger land. Marum heeft 
ook een in 1918 gestichte zuivelfabriek. Het is de 
grootste fabriek van Edammer kaas in West-Europa. 
De wekelijkse markt wordt gehouden op het terrein 
Kastanjelaan-De Olmen te Marum: vrijdagsmiddags 
van 12.30-17.30 uur.
Er zijn goede sportvoorzieningen: een grote sport-
hal en aan de Langestraat in Marum bevindt zich 
een verwarmd openluchtbad met een ruime zonne-
weide. 
Restaurant “De Kruisweg”, met een groot zalencen-
trum, geniet landelijke bekendheid. 
De omgeving van Marum leent zich goed voor vele 
vormen van recreatie, zoals fietsen, wandelen en 
paardrijden. Rust en ruimte zijn alom aanwezig. 

Men vindt rondom Marum diverse gebouwen met 
monumentale waarde. Aan de rand van het dorp 
staat een monumentale kerk van omstreeks 1200. 
In 2004 heeft deze een uitgebreide restauratie 
ondergaan.

“Witte Nonnenpad”                                                                
De wandelroute van ongeveer 12 kilometer, be-
gint bij de oude kerk in Marum. De wandelroute 
gaat door het Haarster- en Trimunterbos. Het pad 
herinnert aan het klooster, dat ooit in Trimunt heeft 
gestaan. “Ook ik heb een verboden liefde gekend, de 
liefde van een non voor een Spaanse soldaat”, aldus een 
zin uit de vertelling in het lijkenhuisje, dat bij de 
kerk staat. 

Nuis
Het landgoed Coendersborch bij het dorp Nuis 
(ca.750 inw.) heeft een lange historie en is sinds 
1956 eigendom van de Stichting ‘Het Groninger 
Landschap’. Het interieur van de borg is in 2015 
gerenoveerd en de tuin opnieuw ingericht. De bene-

Marum

Marum ligt, vrijwel op het punt waar de drie noordelijke provincies elkaar ontmoe-

ten. Marum is begin de twintigste eeuw ontstaan uit twee gehuchten Marum en 

Kruisweg. Omgeven met Drentse duin- en heidegebieden, Friese wouden en meren 

en de Groningse uitgestrektheid. Ten westen van het dorp Marum bevinden zich 

het Haarsterbos, “Jilt Dijksheide” met zijn Pingo’s en het aloude gebied Trimunt 

met zijn Staatsbossen. De gemeente Marum bestaat uit een achttal dorpskernen 

omgeven door een gevarieerd landschap. De kleinere dorpskernen liggen ‘s zomers 

verscholen tussen de houtwallen, karakteristiek voor het coulissenlandschap
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tie. In 2017 gaat deze over de scheepvaarthistorie 
met allerlei voorwerpen, die te maken hebben met 
scheepvaartmaatschappijen, rederijen enz. Het 
museum is geopend van 1 mei tot 1 november op 
donderdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.30-
17.00 uur.  
Vlakbij het museum, aan de Molenweg, staat de 
Nieberter Molen, die uit 1899 stamt en in eigendom 
van “Het Groninger Landschap”. De molen is de 
enige zeskante molen in de provincie en de hoogste 
in zijn soort van Nederland. De molen is open op 
elke eerste en derde zaterdag van de maand van 
14.00 tot 17.00 uur. De molen is dan te bezichtigen 
en er wordt ambachtelijk gemalen meel te koop 
aangeboden. Er is een prachtige wandelroute het 
“Kale Jonkerpad”. die door Niebert, Nuis en Boerak-
ker loopt en 13 km lang is. Treedt binnen in de kerk 
en luister naar de Kale Jonker. De gratis wandel-
brochure ligt voor u klaar in de consistoriekamer 
van de kerk. Startlocatie: Kerk, Molenweg 90, 9365 
PG Niebert. De jonkers in Groningen waren groot 
grondbezitters. Hun sociale positie was anders dan 
die van de adellijke geslachten in andere delen van 
ons land. Zij ontleenden hun titel niet aan begifti-
ging door een vorst. 

Jonkersvaart
heeft de bekende Watertuin. De tuin is zeer geva-
rieerd aangelegd en heeft ondermeer een Japanse 

denverdieping is nu ingericht voor het publiek. De 
huidige borg, die gebouwd werd in 1813, is gelegen 
aan één van de oudste voetpaden van Nederland. 
Het loopt van Tolbert naar Marum. Naast de Coen-
dersborch is in boerderij Kim het het museum 
‘t Rieuw gevestigd. Aan de hand van gereedschap-
pen, gebruiksvoorwerpen, foto’s en ander docu-
mentatiemateriaal wordt een beeld gegeven van 
de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf in het 
Westerkwartier vóór de mechanisatie haar intrede 
deed. Het museum is geopend van 1 mei tot 1 
november op donderdag-, zaterdag- en zondagmid-
dag van 13.30-17.00 uur. (Groepsbezoek ook buiten 
openingstijden)
Het gebied achter de borg is afwisselend: weilan-
den, bosrijke gebieden, lanen en singels. Een leuke 
wandeling is de natuurroute “t Pad op, de lanen in” 
is ongeveer zes km lang. De kerk in Nuis is een een-
beukig bakstenen kerkgebouw met in het uitwen-
dige de kenmerken van de 13e eeuwse Groninger 
Romanogotiek

Niebert
In dorp (ca 700 inw.) staat verscholen in het bos het 
Iwema Steenhuus. Steenhuizen waren voorlopers 
van de latere borgen. Het steenhuis in Niebert stamt 
uit de 14e eeuw. De muren, die zijn opgetrokken 
van kloostermoppen, zijn 65 cm. dik. De familie De 
Boer, sinds 1851 eigenaar van het steenhuis, verkocht 
het huis met de landerijen aan de Stichting ‘Het 
Groninger Landschap’: In de schuur van het oude 

steenhuis is het museum “t Steenhuus’ gevestigd. 
Het museum omvat een bakkerij, een schildersmu-
seum en een woonkamer uit de periode 1900-1920. 
De bakkerswinkel is ingericht zoals het vroeger was. 
De huiskamer geeft een fraai beeld van het vroegere 
gezinsleven. Ook is er een jaarlijkse wisselexposi-
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tuin, veel waterpartijen en een rots- en rozentuin. 
Geopend op afspraak vanaf 20 personen. Voor 
buitenactiviteiten kunt u met een groep naar het 
Westernpark, Jonkersvaart 10. Er is een restaurant 
en een camping. Zie voor meer informatie 
www.westernpark.nl

De Wilp
was vroeger een dorp, waar vooral veenarbeiders 
woonden. De naam is een afgeleide van de weidevo-
gel de Wulp. De Wilp is een vrij jong dorp met een 
Ned. Herv. kerk uit 1869. Op het kerkhof staat een 
klokkenstoel. 

Noordwijk
(ca.450 inw.) heeft een kerk uit de 15e eeuw. De 
preekstoel met klankbord, trapje en kroontje zijn 
afkomstig uit de kerk van Leek. De kerk is in 2005 
grondig gerestaureerd. Bij de heropening van de 
kerk is een wandelroute gerealiseerd: “het Leedaan-
zeggerspad”. Het pad herinnert aan het verleden, 

ligt een natuurgebied dat 
voor vogelaars een geliefd gebied is.

Boerakker
Een klein dorp van de gemeente Marum langs de 
snelweg naar Groningen. Tot 1900 was het een 
gehucht. Maar nu is het een klein dorp (ca. 650 
inwoners) aan de rand van een bijzonder landschap. 
In het dorp staan twee kerken naast elkaar een uit 
1911 en een grotere uit 1929. Boerakker is bekend 
geworden door de jaarlijkse “Survivalrun Boerakker”, 
die sinds 1995 wordt gehouden. Het dorp grenst 
aan een landschap dat door vervening een bijzonder 
karakter heeft. Om de toerist kennis te laten maken 
met dit landschap is in 2005 de Zoute Bagelroute 
ontwikkeld. Het is een recreatieve fiets- en wan-
delroute die de fietser en de wandelaar kennis laat 
maken met de ontstaansgeschiedenis van het land-
schap. Er is daarvoor een nieuw fietspad aangelegd. 
Bij Bakkerom gaat men met een fietspont over het 
Wolddiep. De Zoute Bagelroute zal uiteindelijk 30 
kilometer lang worden.

Struisvogelhouderij
De enige struisvogelboerderij van de provincie Gro-
ningen is gevestigd op het adres Noorderweg 35a 
in Boerakker. Bij een bezoek aan dit bedrijf komt u 
alles te weten over de grootste loopvogel ter wereld. 
De eieren van de vogels zijn goed eetbaar na een 
kooktijd van twee uur. Er is een ontvangstruimte en 
een terras. Ook is er een giftshop. Voor de kinderen 
is het een leerzaam uitstapje.

toen het nog gebruikelijk was om overlijdensbe-
richten “aan te zeggen”. De wandelroute, start vanuit 
het lijkhuisje achter de kerk in Noordwijk en laat de 
wandelaar beleven hoe het leven was in 19e eeuw in 
het gebied rondom Noordwijk. De gratis wandelbro-
chure ligt voor u klaar in het lijkhuisje bij de kerk 
van Noordwijk. De route is in zijn geheel bewegwij-
zerd door paaltjes met daarop witte kruisjes en is 
ongeveer 12 km lang. De wandelroute gaat door een 
afwisselend landschap.  Ook is er een fraaie fiets-
route of kuiertocht uitgezet met de naam Noord-
wiek ien’t ronne, 22 of 40 km. Via www.kerknoord-
wijk.nl is deze ook te verkrijgen.

Lucaswolde 
is met 220 inwoners de kleinste kern van de 
gemeente Marum. Het is een langgerekt dorp. 
Van oudsher bestond het uit wildland van veen en 
struikgewas. De bebouwing was zeer verspreid. Er 
stonden maar enkele woningen. Aan het Dwarsdiep 

Marum
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Het dorp (ca. 90 inwoners) ligt in Noord-Oost Friesland 
ten westen van Dokkum. De bijbehorende terp werd al 
600 jaar voor Christus bewoond! Het dorp zelf werd in 
de negende eeuw aangeduid als West- en Oost-Bent-
heim. Het Wester Bentheim wordt vanaf de 15e eeuw 
Hogebeintum genoemd. Het verwijst naar de hoogte 
van de terp/wierde. Beintum staat voor Buntgras vanuit 
Duitsland, die grassoort is daar nu niet meer aanwezig.

De terp deed dienst als bescherming tegen het opko-
mende water, destijds De Middelzee. Met een hoogte 
van bijna negen meter is het de hoogste terp van Ne-
derland en Duitsland. De omvang was in vroegere tijden 
maar liefst 9,5 hectare met een doorsnee van 300 me-
ter. Begin 1900 is er ook nog een groot grafveld ontdekt, 
dat dateert vanuit de middeleeuwen.

Naast enkele gebouwen staat er op de terp een prach-
tige oude kerk, die eigendom is van de Stichting Alde 
Fryske Tsjerken. Deze kerk kan bezichtigd worden. Vanaf 
de terp heb je een prachtig wijds/weids uitzicht over de 
groene landerijen tot aan de waddendijk.
Naast een prachtige gerestaureerde inrichting (zie fo-
to's) hangt er nog een unieke verzameling rouwborden 
van de families Coehoorn, van Nijsten, De Schepper, die 
in de nabijgelegen Harsta State (een juweeltje van een 
kasteeltje) woonden. Ook is er nog een prachtige fres-
co ontdekt. De eerste zondag van de maand is er nog 
steeds een “Fryske Tsjinst/Dienst”

Onderaan de terp bevindt zich een prachtig bezoekers-
centrum met een archeologisch steunpunt, dat diverse 
vondsten ten toon stelt die zijn opgegraven uit de terp 
en uit de regio. Tevens is er een petit restaurant waarin, 
naast de koffie met wat lekkers, exposities van schilder-
werken zijn te zien. Daarbij zijn de vitrines gevuld met 
interessante zaken van verzamelaars en kunstenaars. 
Om de twee maanden worden ze beide verwisseld.

Er komen jaarlijks circa 8 – 10.000 bezoekers vanuit 
Nederland, België en Duitsland. De Stichting werkt met 
vele vrijwilligers en timmert qua promotie heel goed 
aan de weg. Jongeren en scholen worden ook uitgeno-
digd om al dit moois te zien en er kennis van te nemen.
Men doet vier keer per jaar mee met de terpdagen.

It Hogebeintum (fries Hegebeintum) in en van 
Noord-Oost Friesland.

WELKOM IN dIt pracHtIgE 
WIj(EI)dsE LaNdscHap!
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Grootegast
Het coulissenlandschap vormt een prachtig decor 
voor wandelaars en fietsers. Er zijn dan ook diverse 
mogelijkheden om het gebied te verkennen (o.a. de 
ANWB-Abel Tasman fietsroute). Het dorp Groote-
gast heeft goede winkelvoorzieningen in een geheel 
nieuw centrum met goede restaurants. De week-
markt wordt in het centrum gehouden op vrijdag 
van 08.00 uur tot 12.00 uur. Op sportgebied zijn er 
goede voorzieningen. Het dorp beschikt over een 
verwarmd openluchtbad. Vanuit het dorp wandel 
je via de “notoaristuun” het prachtig natuurgebied 
Kolonelspark in, dat werd uitgebreid met plm. 15 

Grootegast Grootegast ligt als langgerekt lint op de hoge zandrug in het laag gele-

gen veenlandschap en ligt op slechts enkele kilometers afstand van de autosnelweg 

Groningen - Amsterdam. De eerste bewoners vestigden zich op die hogere plekken. 

Vroeger werden deze zandruggen ‘gasten’ genoemd. Gast is de benaming voor zan-

dige hoogte. Het gastvrije dorp Grootegast is het kerndorp van de gemeente Groot-

egast en ligt in een fraai coulissenlandschap. Dit unieke landschap is gevormd door 

de boeren in het gebied. Zij schermden hun percelen af met houtsingels. 

ha. natuur en wandelgebied met nieuw aangelegde 
bos- en waterpartijen. Ambachtelijk siersmeedwerk 
is te bewonderen bij Wilpstra in de Hoofdstraat. 
De gemeente Grootegast heeft meerdere goed 
geoutilleerde campings. Naast de grotere campings 
bieden de minicampings intieme beslotenheid en 
goede recreatieve mogelijkheden. Legio-Museum 
Grootegast heeft in april 2016 een voor Nederland 
uniek museum gekregen. In het voormalig pand 
van Lego, Legolaan 1c te Grootegast is nu het Legio-
museum gevestigd. Er is een uitgebreid overzicht 

van de geschiedenis van Lego en het bedrijf in 
Grootegast. Het is is een museum om te “kijken, te 
bouwen en te spelen”. Er is een restaurant en wat 
ook belangrijk is het rolstoel toegankelijk en er is 
een invalidentoilet. Het is geopend op woensdag 
en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur en op zaterdag en 
zondag 10.00 – 17.00 uur. (www.museumoverlego-
stenen.nl) 

Opende
Opende betekent “op het einde” en was vroeger een 
afgelegen gebied. Turfwinning was tot honderd 
jaar geleden een belangrijk middel van bestaan. Na 
de ontginning ontstonden veel boerenbedrijfjes. 
Opende is nu een gebied met verschillende toeris-
tische voorzieningen. Recreatieplas Strandheem is 
een ideale plek om te zonnen en te zwemmen. Maar 

Grootegast
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ook de natuurliefhebber voelt zich in dit stukje van 
de gemeente thuis, zo ligt hier het natuurgebied Jilt 
Dijksheide. Het is het enige stukje heidegebied in 
het Westerkwartier. De oppervlakte is ongeveer 20 
ha. Het gebied is vernoemd naar de eigenaar verve-
ner van het grondgebied. De actieve natuurliefheb-
ber kan ten noorden van Opende de natuur tot in de 
tenen beleven bij het Blotevoetenpad, schoenen zijn 
niet nodig! ! Bij de recreatieplas ligt de Groninger 
topcamping ‘t Strandheem. Het is een comfortabele 
gezinscamping met ruime plaatsen, bomen, hout-
wallen en talloze recreatiemogelijkheden. Er zijn 
ook kleinschaligere overnachtingsmogelijkheden 
zoals de middelgrote camping de Watermolen met 
ruime plaatsen met een vis- en recreatierneer op het 
campingterrein! De minicampings bieden besloten-
heid, rust en recreatie.

Doezum 
Doezum (ca 1100 inw.) is een typisch streekdorp. De 
Ned. Herv. kerk en de deels tufstenen zadeldaktoren 
stamt uit de 12e eeuw. Aan de west- en noordkant 
van het dorp lag vroeger een laagveengebied dat 

omstreeks 1900 is afgegraven. Er ontstonden zgn. 
petgaten (plassen) de Doezumermieden. Er zijn 
twee natuur ontdekroutes door dit gebied uitgezet. 
Knuppelbruggen en klaphekjes zijn aangelegde 
voorzieningen die passen in het karakter van het 
drassige landschap. 

Lutjegast 
Dit rustieke dorp heeft ongeveer 950 inwoners. Het 
is de geboorteplaats van de bekende ontdekkings-
reiziger Abel Janszoon Tasman (1603). Hij trachtte 
als zeevaarder in opdracht van de Verenigde Oost 
Indische Compagnie VOC in 1642 Zuid-Amerika 
te vinden. Door slecht weer ging hij noordelijker 
varen en ontdekte het huidige Tasmanië en Nieuw-
Zeeland. In het dorp, Kompasstraat 1, is ook het 
Abel Tasman Museum. In dit museum wordt aan-
dacht geschonken aan de ontdekkingsreizen van de 
beroemde inwoner van Lutjegast en de hedendaagse 
betrekkingen tussen Nederland, Nieuw- Zeeland 
en Australië. Het museum is op donderdag, vrijdag 
en zaterdag geopend van 13.30 uur tot 61.30 uur. 
Voor meer informatie zie www.abeltasman.org. Een 
plaquette op de buitenmuur van de Ned. Herv. kerk 
herinnert aan de ontdekkingsreiziger. De actieve 
toerist kan door het land van Abel Tasman struinen 
middels het Abel Tasman ontdekkingspad. 
Tussen Lutjegast en Sebaldeburen ligt een prachtige 
oude boerderij en erfgoedlogies “de Fleremaheerd”.

Sebaldeburen 
In Sebaldeburen staat de in 1887 gebouwde water-
molen ‘De Eendracht: De molen werd in 1998 
gerestaureerd en is voorzien van zelfzwichting. 
De molen heeft twee zware vijzels, die vanuit de 
poldersloot de molen ingaan en het water omhoog 
brengen. Bij de molen zijn enkele kleine petgaten 
weer in ere hersteld. Kanovaren kan in het Woldiep 
vanaf café ‘t Haventje in Sebaldeburen. Op initiatief 
van Dorpsbelangen is een 3 kilometer lange wandel-
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route gerealiseerd. Het Sebaldebuurster Loopke. De 
wandeling gaat langs beeldbepalende landschaps-
elementen. Startpunt parkeerplaats Kerkweg! 

Kornhorn 
Het dorp ligt in een landelijk gebied waar veel 
weilanden omzoomd zijn met houtsingels. In dit 
prachtige coulissenlandschap liggen uitstekende 
fiets- en wandelpaden. Bij Kornhorn ligt het Cur-
ringherveld, dit natuurgebied kent diverse wandel-
mogelijkheden. www.cenhek.nl. Onder leiding van 
de Kornhornse werkgroep vindt er landschaps- en 
natuurbouw plaats. Over een relatief korte afstand 
van enkele honderden meters wordt in een “mini-
dwarsdoorsnede” getoond hoe het landschap er 
tijdens en kort na de vervening uitzag. Daar waar 
laagveen werd gegraven ontstonden waterplassen 
zgn. petgaten. Een mooi voorbeeld van een petgat 
vindt u ook in de Doezumermieden. 

De oorspronkelijke 
naam Nijekerke voert te-
rug naar de 13e eeuw, toen een 
nieuwe kerk werd gebouwd. Het heeft 
een fraai gesneden preekstoel uit 1705. In het 
dorp Niekerk wordt een traditie in stand gehouden. 
Elk jaar op de woensdag voor Pasen vindt er een ha-
ringuitreiking plaats aan de Zandumerweg nabij de 
Ned. Herv. kerk. Op die plek werd een monument 
opgericht ter nagedachtenis van Menno Jeltema 
uit Niekerk, die in 1476 zijn grond en goederen 
naliet aan het Pepergasthuis in Groningen. Als 
voorwaarde stelde hij, dat elk jaar op de genoemde 
woensdag aan de armen van Niekerk, Oldekerk en 
Faan een ton haringen werd ge schonken. Tot heden 
toe wordt aan deze traditie vastgehouden. Aan de 
Maarsdijk in Niekerk ligt een S.V.R. camping in een 
fraaie omgeving. Maar het heeft ook een Boertel. 
Een Boertel is een hotel/bed & breakfast op de 
boerderij. 

Oldekerk 
Het dorp Oldekerk (ca 900 inw.) is ouder dan 
Niekerk. De stichting van een klooster rond het jaar 
1220 heeft invloed gehad op de ontwikkeling van 
het gebied. Een bezienswaardigheid is nog steeds 
de klokkenstoel op de wierde aan de Kroonsfelder-
weg. De klok uit 1630 verdween tijdens de Tweede 
Wereldoorlog (1940-1945). Na de oorlog werd een 
nieuwe klok geplaatst, die nog steeds wordt geluid. 
Het is een van de twee overgebleven klokkenstoe-
len van de provincie Groningen. Eerder stond op 
dezelfde plek een kerk (tot de 18e eeuw).

Niekerk 
Niekerk (ca. 1600 inw.) ligt evenals de overige dor-
pen in het zuidelijk Westerkwartier op een zandrug. 

Grootegast
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Het begin van stijlvol buiten wonen
Hekwerken maken
een woning veiliger,
maar ook mooier.
Wilpstra kan ook 
voor moderne
woningen prachtige
hekwerken maken.

Het begin van stijlvol 
buiten wonen

Hoofdstraat 160 - 9861 AM  Grootegast

Tel. 0594-612112 - www.wilpstra.nl

Hekwerken maken een woning 
veiliger, maar ook mooier.
Wilpstra kan ook voor moderne 
woningen prachtige hekwerken maken.

• Buitenverlichting klassiek, 
 ook met geslepen glas, eventueel 
 in brons geleverd.

• Ronde koperen kappen met echt glas.

• Brievenbussen, diverse 
 modellen, ook inbouw.

• Deurroosters, leverbaar in 
 afm. tot 800 x 2000 mm.

•  Hekwerken en inrijpoorten met
 en zonder afstandsbediening 
 en intercom.

• Levensbomen worden door ons 
 op maat geleverd met en zonder
 hoekjes in diverse modellen.

• Kettingpalen met en zonder ketting.

• Muurankers gegoten of gesmeed.

• Schoorsteenkappen, ook in 
 koper uitvoering.

• Trapspijlen, gegoten of gesmeed.

• Tuinbanken, diverse modellen.

• Uithangborden.

• Vlaggenmasthouders, windwijzers.

•  Zonnewijzers tot een diameter 
 van 1 meter.

• Vloerroosters

• Muurroosters

• Tevens restauratie en reparatie 
 van deze producten

• Onze producten worden uitsluitend 
 milieuvriendelijk en duurzaam 
 geproduceerd

In onze showroom te Grootegast is een groot deel van onze collectie te zien. 
Niets teveel gezegd, bijna alles is mogelijk!

Openingstijden showroom: werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur,

zaterdag’s van 9.00 tot 16.00 uur.

Het begin van stijlvol 
buiten wonen

Hoofdstraat 160 - 9861 AM  Grootegast

Tel. 0594-612112 - www.wilpstra.nl
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veiliger, maar ook mooier.
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woningen prachtige hekwerken maken.

• Buitenverlichting klassiek, 
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 in brons geleverd.

• Ronde koperen kappen met echt glas.

• Brievenbussen, diverse 
 modellen, ook inbouw.

• Deurroosters, leverbaar in 
 afm. tot 800 x 2000 mm.

•  Hekwerken en inrijpoorten met
 en zonder afstandsbediening 
 en intercom.

• Levensbomen worden door ons 
 op maat geleverd met en zonder
 hoekjes in diverse modellen.

• Kettingpalen met en zonder ketting.

• Muurankers gegoten of gesmeed.

• Schoorsteenkappen, ook in 
 koper uitvoering.

• Trapspijlen, gegoten of gesmeed.

• Tuinbanken, diverse modellen.

• Uithangborden.

• Vlaggenmasthouders, windwijzers.

•  Zonnewijzers tot een diameter 
 van 1 meter.

• Vloerroosters

• Muurroosters

• Tevens restauratie en reparatie 
 van deze producten

• Onze producten worden uitsluitend 
 milieuvriendelijk en duurzaam 
 geproduceerd

In onze showroom te Grootegast is een groot deel van onze collectie te zien. 
Niets teveel gezegd, bijna alles is mogelijk!

Openingstijden showroom: werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur,

zaterdag’s van 9.00 tot 16.00 uur.

In onze showroom te Grootegast is een
groot deel van onze collectie te zien.
Niets teveel gezegd, bijna alles is mogelijk!

Openingstijden showroom:
werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
zaterdag’s van 9.00 tot 16.00 uur

 

Beleef het verleden en kom naar 
Bezoekerscentrum TERP Hegebeintum!
Rondleidingen kerk, exposities, 
archeologisch steunpunt,
historische informatie gemeente, 
toeristische informatie, restaurant.

Open: nov. t/m febr. di-zo 13.00-17.00 uur 
maart t/m okt. ma-za 10.00-17.00 uur. 
Zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur.

www.hegebeintum.info/rekreaasje@planet.nl

Pypkedyk 4, 9173 GC Hegebeintum, tel 0518 411783

Het hoogtepunt van Fryslân.

Zie ook pagina 29 



W A D D E N K U S T

Natuur
Het Lauwersland is een water-
rijk gebied dat bezoekers ruige 
en spectaculaire natuur biedt 
in de vorm van de Waddenzee, 
dat sinds 2009 officieel tot het 
Unesco Werelderfgoed behoort. 
Bij laagwater komt de zeebodem 
droog te vallen en kunnen er 
wadtochten worden gemaakt 
over het slikkige zand. Het Lau-
wersmeer en Schiermonnikoog 
zijn uitgeroepen tot nationale 

Binnen Nederland bestaan er maar weinig landschappen waar de hand van de 

mens een zo dominante rol heeft gespeeld als in het Lauwersland. Dit gebied was 

2500 jaar geleden niet meer dan een archipel van minuscule, bewoonde klei-ei-

landjes te midden van onrustig en verraderlijk zeewater. De toenmalige bewoners 

wierpen deze zogenoemde wierden op met klei, mest en afval om de voeten droog 

te houden bij vloed of storm. Massale landwinning vindt plaats vanaf de 11e eeuw 

met de aanleg van de eerste bescheiden dijken. Meter voor meter onttrekt de mens 

land van de zee en zo ontstaan de kenmerkende open en vruchtbare kleivlakten. De 

vele verspreid liggende en opgehoogde boerenhoeves steken nog altijd als eiland-

jes uit boven de eindeloze verten langs de zee. Sporen van een oud cultuurland-

schap, nog altijd goed zichtbaar in het landschap.

parken. De voormalige zeearm 
en het Waddeneiland staan beide 
bekend om hun ongerepte en 
weidse aanblik. Het Reitdiep 
biedt fiets- en vaarrecreant een 
overweldigende stilte en rust. Dit 
riviertje mag weer kronkelen, dus 
de vele slingerende bochten zijn 
daarom in ere hersteld. 

Bezienswaardigheden
Naast natuur is er uiteraard veel 
te doen en te beleven in het 

Lauwersland. Zeehonden spot-
ten kan in de wereldberoemde 
zeehondencrèche van Pieter-
buren. Museum Wierdenland in 
Ezinge vertelt het verhaal van het 
typische Groningse wierdenland-
schap. Ervaar de spirituele rust 
van de Onze Lieve Vrouwe Van 
de Besloten Tuin in Warfhuizen. 
Op het Landgoed Borg Verhil-
dersum stapt u terug in de tijd 
van de Groninger adel, terwijl de 
geur van vis, teer, hout en diesel 
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Lauwersland: gemeenten 
De Marne en Winsum



Eindeloze vergezichten langs de zee...

in het Visserijmuseum in Zout-
kamp u een indruk geven van 
het rauwe zeevissersbestaan van 
weleer. 

Recreatie
De omgeving van Lauwerland 
biedt volop gelegenheid om te 
fietsen en te wandelen door 
groene weiden en grandioze 
vergezichten. Geliefd onder fiet-
sers zijn de Waddenzeeroute en 
de Saksenroute. Gemarkeerde 
wandelpaden zoals het Wad- en 
Wierdenpad en het Pieterpad 
voeren door nostalgische dorp-
jes, kronkelende maren en fraai 
natuurschoon. Dit deel van 
Groningen is een waar paradijs 
voor watersporters. Varen, surfen, 
kanoën, zeilen en kitesurfing: het 
kan allemaal. De gemeente De 
Marne beschikt over twee grote 
jachthavens voor recreatievaar-
tuigen: Lauwersoog en Zoutkamp. 
Bijna alle dorpen in dit gebied 

zijn via het water bereikbaar en 
voorzien van aanmeerplaatsen. 
De gemeenten De Marne en 
Winsum beschikken bovendien 

over een breed scala aan cam-
pings, hotels, pensions, logies- en 
ontbijtadressen en groepsaccom-
modaties.

Deze route loopt over 300 km door de 
provincie Groningen en het aangren
zende Ostfriese Rheiderland in Duitsland. 
De route biedt tegelijkertijd de unieke 
gelegenheid om het Wereld erfgoed 
Waddenzee van heel dichtbij te beleven. 
Een ander hoogtepunt tijdens de tocht 
is de veerverbinding over de Dollard. 
Drie dagen per week – op woensdag, 
vrijdag en zaterdag – vaart er een boot 
tussen de havens van Ditzum, Emden en 
Delfzijl. Laat tijdens de overtocht de frisse 
wind door uw haren waaien en observeer de eenmalige 
flora en fauna van het Werelderfgoed Waddenzee. en de 
indrukken van de dag nog eens de revue passeren. Op de 
Dollard Route fietst u door het weidse polderlandschap 
dat in een eeuwenlange strijd tegen het water aan de zee 
werd onttrokken. U komt door talrijke idyllische dorpjes. 

Bijvoorbeeld door Slochteren, met zijn middeleeuwse slot 
de Fraeylemaborg, of het knusse vissersdorp Ditzum aan 
de Eemsmonding met zijn molen en talrijke kleine visres
taurants. De levendige plaatsen langs de route hebben 
allemaal iets bijzonders te bieden. In het middeleeuwse 
stadje Appingedam bijvoorbeeld zijn de ‘hangende keu
kens’ een uitzonderlijk fenomeen. Aan de Duitse kant van 

de grens is Weener aan de Ems zeer uitnodigend 
met zijn historische centrum en het ‘Organeum’, 
een orgelmuseum dat uniek is in de wereld. 

Sinds 2013 maken ook de Nederlandse gemeen
ten Eemsmond en Loppersum alsmede het Duitse 
waddeneiland Borkum deel uit van de Dollard 
Route. Het ca. 65 km lange deel van de route dat 
de beide Nederlandse gemeenten aandoet, sluit 
naadloos aan bij het karakteristieke polderland
schap van de Dollardregio. De bezienswaar

digheden langs dit deel van de route, zoals het 
Openluchtmuseum in Warffum, de Menkemaborg in 
Uithuizen of de Borg Ewsum in Middelstum, zijn een ver
rijking van het culturele aanbod onderweg. 
Vanuit de Eemshaven in de gemeente Eemsmond, vanuit 
Emden en in de zomermaanden ook vanuit Delfzijl, 
EmdenKnock en Ditzum kunt u naar het waddeneiland 
Borkum varen. Dankzij de golfstroom heeft dit eiland een 
klimaat vergelijkbaar met dat van eilanden op open zee. 
Borkum biedt talrijke kuur en wellnessmogelijkheden, 
maar ook sportieve en culturele activiteiten. Op het 24 
km lange traject over het eiland krijgt u een goede indruk 
van zowel het stadsleven als van de mooie natuur. 

Zie onze advertentie op pagina 56 

Internationale Dollard Route  fietsen zonder grenzen 
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Eenrum: Oude ambachten tus-
sen stad en wad
Boven op de wierde van Een-
rum staat een romanogotische 
kerkje, waarvan de oudste delen 
uit de dertiende eeuw stam-
men. Rondom het godshuis staan 
drie nog steeds functionerende 
ijzeren dorpspompen. Nog een 
prachtige bezienswaardigheid is 
korenmolen De Lelie uit 1862. 
Oude ambachten zijn rijkelijk 
vertegenwoordigd in het pitto-
reske dorpje. In de kern bevinden 
zich een klompenmakerij, een 
kaarsenmakerij en een mosterd-
makerij met museum. Arbore-
tum Notoarestoen herbergt een 
bijzondere collectie uitheemse 
gewassen, zoals de Japanse 
tempelboom, Chinese vaantjes-
boom en Amerikaans sequoia’s. 
Er kan een mooi ommetje 
worden gemaakt, net als in het 

aangrenzende Eenrumerbos met 
hertenkamp of in het Oosterbos. 
Meer indrukwekkend groen is er 
te vinden in de speels ingerichte 
tuinen van kwekerij De Kleine 
Plantage. Liefhebbers van figura-
tieve kunst doen er goed aan Ga-
lerie Het Raadhuis te bezoeken. 

Overnachten kan in wat bekend 
staat als het kleinste hotel ter 
wereld: De Kromme Raake. Dit 
voormalig kruidenierswinkeltje is 
nu een prachtig eenkamerhotel 
in art deco stijl is. Borrelen in stijl 
doet u bij Café Bulthuis, die over 
een ‘Ainrommer Koamer’ met 
historisch kabinet beschikt.

Bezienswaardigheden:
-  Van der Meulen Klompenmake-

rij (www.eenrumerklompen.nl
-  Abrahams Mosterdmakerij en 

Restaurant (www.abrahams 
mosterdmakerij.nl)

-  Kaarsenmakerij Wilhelmus 
(www.kaarsenmakerij 
wilhelmus.nl)

-  Notoarestoen Eenrum  
(www.arboretumeenrum.nl)

-  Galerie Het Raadhuis  
(www.galeriehetraadhuis.nl)

-  Kwekerij De Kleine Plantage 
(www.dekleineplantage.nl)

Overnachtingsadressen:
-  Grand Hotel De Kromme Raake 

(www.hoteldekrommeraake.nl)
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Kloosterburen: Sporen van een 
rooms verleden
Het noorden van Groningen is 
vrijwel geheel gereformeerd of 
hervormd, maar Kloosterburen is 
als katholieke enclave een van 
de zeldzame uitzonderingen. 
Sporen van het roomse verleden 
zijn nog steeds volop zichtbaar 
in het landschap. Niet verrassend 
stonden hier ooit twee kloosters: 
Sint-Johannes Evangelista, ook 
wel Oldenclooster genoemd, en 
het nonnenklooster Nijenklooster. 
Beiden zijn inmiddels verdwe-
nen, maar de toren van de her-
vormde kerk staat op restanten 
van Oldenclooster. In de prachtig 
aangelegde Cloostertuin met 
boomgaard is het heerlijk ver-
toeven. De grote katholieke kerk, 
naar het ontwerp van de ver-
maarde architect P.J.H. Cuypers, 
verrees in 1868. Met 56 meter is 
het de hoogste kerktoren van het 
Groninger Ommeland. De bouw 
van een zusterhuis, het Theresi-
agesticht, volgde ruim een halve 
eeuw later. Dit klooster verloor 
in de jaren zestig van de vorig 
eeuw zijn functie. Tegenwoordig 
is Hotel en Restaurant Het Kloos-
ter er in ondergebracht. Kunst 
en cultuur wordt geboden in de 
vorm van het Oldtimermuseum 
met vele oude auto’s en motoren. 
De liefhebber van hedendaagse 
abstracte kunst kunnen terecht 
bij de galerie van Anne Wine, 
die tevens dienst doet als bed 
and breakfast. Leuke uitjes in de 
directe omgeving zijn eenden-
kooi Nieuw Onrust in buurtschap 
Hornhuizen en het tuinhofje 
Groene Luwte in Molenrij. 

Bezienswaardigheden:
-  Eendenkooi Nieuw Onrust 

(www.groningerlandschap.nl/
nieuwonrust)

-  Tuinhofje De Groene Luwte 
(www.degroeneluwte.nl)

-  Landmerken  
(www.landmerken.nl)

Overnachtingsadressen:
-  Hotel Het Klooster  

(www.hotelhetklooster.nl)

Leens: Stamplaats van 
Groninger landadel
Leens vormt het bestuurlijke 
centrum van De Marne. Het is 
de plaats waar de geschiede-
nis van de patricische families 
Tjarda van Starkenborgh en Onsta 
onlosmakelijk mee is verbonden. 
Grafzerken van beide families 
zijn te vinden in de Romaanse 
Petruskerk. Het grote Hinz-orgel 
dateert van 1733 en wordt volop 

bespeeld tijdens de jaarlijks terug-
kerende zomerconcerten. Zowel de 
Onsta’s als de Tjarda van Starken-
borghs hebben de borg Verhilder-
sum bewoont. Het landgoed doet 
dienst als expositieruimte en er 
bevindt zich een restaurant in het 
koetshuis. De 19e eeuwse inrich-
ting geeft een goed beeld van het 
leven van de Groninger landadel. 
In de op het borgterrein gelegen 
museumboerderij Welgelegen 

-  Bed and breakfast Anne Wine 
(www.annewine.nl)
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staat de Ommelander landbouw 
van de 19e en 20e eeuw cen-
traal. De grote textielcollectie van 

Lauwersoog: Natuurpracht en 
waterparadijs
Lauwersoog ontstond nadat 
in 1969 de Lauwerszee werd 
ingedijkt. Het dorpje ontpopte 
zich al snel tot een belangrijke 
vissershaven met eigen afslag. 
Maar ook dagjesmensen en 
toeristen wisten het aanlokkelijke 
plaatsje steeds beter te vinden. 
Lauwersoog vormt de poort naar 
enkele bijzondere natuurgebie-
den: de Waddenzee en de nati-
onale parken Schiermonnikoog 
en Lauwersmeer. De ongebaande 
woestenij van het natuurrijke 
Waddeneiland en de waterige 
wildernis van de voormalige 
zeearm mogen rekenen op veel 
belangstelling van natuurlief-
hebbers. Beide gebieden geven 
volop gelegenheid tot wande-
len, fietsen, varen, zwemmen, 
zonnebaden, vissen en vogels 
kijken. Voor wie het onbewoonde 
eilandgevoel eens wil ondergaan, 
kan met Staatsbosbeheer mee 
op expeditie naar Rotummeroog. 
De nabijheid van de Waddenzee 
nodigt uit tot het maken van 
wadtochten bij eb. Het vissers-

commodaties. Er zijn twee grote 
bungalow- en zomerhuisterrei-
nen: het natuurdorp Suyderoogh 
en het bungalowpark Robbe-
noort. Tevens is hier de grootste 
camping van De Marne geves-
tigd: camping Lauwersoog.

Bezienswaardigheden:
-  Nationaal Park Schiermonnikoog 

(www.np-schiermonnikoog.nl)
-  Nationaal Park Lauwersmeer 

Verhildersum wordt hier deels 
geëxposeerd. Het wierdedorp 
Leens is een uitstekende uit-

valsbasis voor een ontspannend 
ommetje door natuurgebied 
Leenstertillen. Wie iets actiever 
van de natuur wil genieten, kan 
terecht bij de dierenpark Doezoo. 
Hier mogen dieren zoals slangen, 
stinkdieren en kikkers gewoon 
worden aangeraakt. Wie liever 
gaat voor spannende indoor 
klimparcoursen en uitdagende 
outdooractiviteiten, kan terecht 
bij Adventurepark Waddenfun 
in het aangrenzende Wehe-Den 
Hoorn.

Bezienswaardigheden:
-  Landgoed Borg Verhildersum 

(www.verhildersum.nl)
- Doezoo Leens (www.doezoo.nl)
-  Adventurepark Waddenfun 

(www.waddenfun.nl)

plaatsje is verder rijk aan havens. 
Niet verrassend wordt er waterre-
creatie in de breedste zin van het 
woord aangeboden. Zo is er een 
zeilschool en zijn er rondvaarten 
mogelijk. Ronduit spectaculair 
zijn de rescueboot tochten vol 
spanning en snelheid. De Hoek 
van Bant biedt volop vertier in 
de vorm van surfen, zeilen en 
kitesurfen. Lauwersoog beschikt 
over voldoende comfortabele ac-
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(www.lauwersmeer.org)
-  Rottum (staatsbosbeheer 

rottum.wordpress.com)
-  Wadtochten  

(www.waddentochten.nl)
-  Rescueboat tochten  

(www.beleefwadenwater.nl)

Overnachtingsadressen:
-  Lauwersmeerplezier  

(www.lauwersmeerplezier.
lauwersmeergebied.nl)

-  Natuurdorp Suyderoogh  
(www.suyderoogh.nl)

-  Bungalowpark Robbenoort 
(www.robbenoort.nl)

-  Camping Lauwersoog  
(www.lauwersoog.nl)

Pieterburen: Zeehonden en 
wadlopen
Wie Pieterburen zegt, zegt zee-
honden. De wereldberoemde 
crèche vangt sinds 1971 ver-
zwakte dieren op. Gasten 
kunnen een dagje meelopen of 
zeehonden spotten op Vlieland. 
Ideale startpunt voor wadlopen 
is Buitenplaats Noordkust. Naast 
informatie en exposities over het 
waddengebied, organiseert de 
Buitenplaats ook vogelkijkexcur-
sies en huifkartochten. Voor een 
blik in het nostalgische verleden 
is binnenstappen bij het Koffie- 
en Winkelmuseum een aanrader. 
Allercharmants is Dommies Toen, 

het 19e eeuws tuinhuisje van de 
voormalige pastorie van Pie-
terburen. Rondom dit pandje is 
een bescheiden, botanische tuin 
aangelegd met vroegbloeiende 
stinzenplanten, zonnewijzer en 
theeschenkerij. Pieterburen staat 
verder bekend als de start- of 
finishplaats van het Pieterpad, 
die officieus begint of eindigt 
bij café Bij De Buren Van Pieter. 
Indrukwekkend is de laatgoti-
sche Petruskerk uit de vijftiende 
eeuw, met rijk houtsnijwerk en 
rouwborden van bewoners van 
de in 1904 afgebroken borg Huis 
ten Dijke. De toren van de kerk 
dateert uit 1805 en rijst als een 
herkenbaar baken uit boven de 
omgeving. Het dorp is goed be-
reikbaar voor de vaarrecreatie.

Bezienswaardigheden:
-  Zeehondencrèche Pieterburen 

(www.zeehondencreche.nl)
-  Buitenplaats Noordkust  

(www.groningerlandschap.nl/
noordkust)

-  Dommies Toen  
(www.domiestoen.nl)

- Pieterpad (www.pieterpad.nl)
-  Koffie- en Winkelmuseum 

Pieterburen (www.pieterburen.
info)

-  Kunstroute 99 (www.route99.nl)

Overnachtingsadressen:
-  Hotel Waddenweelde  

(www.waddenweelde.nl)
-  Waddenhoes Gastenverblijven 

(www.waddenhoes.nl)
-  Bed and Breakfast Tussen De 

Tuinen (www.tussendetuinen.
nl)
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Ulrum: Het grieven van  
dominee De Cock
De naam van het op twee wier-
den gevestigde Ulrum duikt al 
in de 11e eeuw op. Op het ene 
wierd staat de romano-gotische 
kerk nog altijd fier overeind. Bij 
de andere wierd lag de ooit zo 
imposante Asingaborg, met zijn 
veertien royale kamers, koet-
siershuis, Chinees zomerhuisje, 
kassen, lanen, bossen en lan-
derijen. Helaas vond de heerd 
in 1810 zijn einde. Sinds 1988 
is een deel van het voormalige 
borgterrein omgetoverd in een 
natuurpark. Een tweede naam 
die voor altijd verbonden is met 
de geschiedenis van Ulrum, is die 
van dominee Hendrik de Cock. 
Hij scheidde zich in 1834 met het 
grootste deel van zijn gemeente 
af van de in zijn ogen te vrijzin-
nige Nederlands Hervormde Kerk. 
De Cock legde daarmee de baker-

mat voor huidige gereformeerde 
Genootschappen. De dominee 
trotseerde daarbij boetes, bedrei-
gingen en zelfs de komst van 100 
soldaten naar het dorp. Ulrum 
houdt deze heftige geschiede-
nis levend in de vorm van een 
wandel- en fietsroute door het 
dorp. Beide tochten doen punten 
aan die in relatie staan tot deze 
woelige geschiedenis, zoals de 

drie gereformeerde kerken en 
het Asingapark. 

Bezienswaardigheden:
-  Historische dorpsroutes  

(www.ulrum1834.nl)
Overnachtingsadressen:
-  Bed and Breakfast Het Tuinhuis 

(www.bedandbreakfast- 
tuinhuis.nl)

Warfhuizen: Bedevaartsoord in 
het hoge Noorden
De plaatsnaam Warfhuizen 
betekent ‘huizengroep gele-
gen op een heuvel op zeeklei’. 
Het dorp ontstond nadat twee 
wierden aaneengroeiden. Op 
één daarvan staat een in onbruik 
geraakt kerkje, dat aan het begin 
van deze eeuw werd aange-
kocht door katholieken. Sinds de 
restauratie en de plaatsing van 
levensgroot Mariabeeld in 2003 
is dit godshuis, de Onze Lieve 
Vrouwe van de Besloten Tuin, 
uitgegroeid tot een Mariabede-
vaartsoord voor gelovigen uit bin-
nen- en buitenland. In een deel 
van de kerk leeft broeder Hugo in 
afzondering. Hij is de enige klui-
zenaar die Nederland momenteel 
rijk is. De kapel van de kluizenarij 
is deels publiekelijk toeganke-
lijk. Populair zijn de omliggende 
maren vanwege hun recreatieve 
mogelijkheden, zoals kanoën. 
In het dorp bevinden zich een 
theaterherberg, waar gastheer en 

acteur Ton van der Velden gasten 
voorziet van logies en ontbijt en 
literaire solovoorstellingen. Voor 
eigenzinnige exposities kan wor-
den aangeklopt bij Kunstgalerie 
Nou Nog Mooier.
Bezienswaardigheden:
-  Onze Lieve Vrouwe van de Beslo-

ten Tuin (www.beslotentuin.nl)
-  Galerie Nou Nog Mooier  

(www.nounogmooier.nl)

Overnachtingsadressen:
-  Theaterherberg  

(www.theaterherberg.nl)
Evenementen:
-  Concerten Roodehaan, in juli en 

augustus organiseert dit horeca- 
en kampeerpunt elke zaterdag 
een concert met (on)gekend 
muzikaal talent uit binnen- en 
buitenland.
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Restaurant ZK86  
                                          
Vanaf april tot november dagelijks geopend.  
    

Ga naar onze site voor de openingstijden.  
  
 

Reserveren? Bel naar 0595 - 402742    
Of ga naar www.restaurantzk86.nl         
 Reitdiepskade 1a  
 9974 PJ Zoutkamp  
 

Zoutkamp: Vissersparel en  
militaire vesting
De naam van dit vissersplaatsje 
is waarschijnlijk afgeleid van 
Solte Campe, een locatie voor 
zoutwinning uit veen. Tijdens de 
80-jarige Oorlog in de 16e eeuw 
deed Zoutkamp dienst als een 
door de Spanjaarden opgeworpen 
schans. Deze was het decor van 
vele schermutselingen met de 
Nederlandse krijgsmachten. Tot de 
opheffing in 1882 blijft Zoutkamp 
de militaire status houden. Het 
19-eeuwse, gerestaureerde huis 
op de dijk, De Batterij, herinnert 
nog aan deze tijd. Tot de afsluiting 
van de Lauwerszee in 1969, is 
Zoutkamp een vissershaven met 
een bloeiende garnaalverwerken-
de industrie. De visserijhistorie is 
nog duidelijk zichtbaar in de oude 
binnenhaven, maar wordt vooral 
levend gehouden in het Visserij-
museum. Met het museumschip 
ZK 4 Albatros worden jaarlijks 
vaartochten over het schitterende 
Reitdiep en het Lauwersmeer 
georganiseerd. Verder zijn er het 

Rijwiel- en Bromfietsmuseum en 
een kleinkunst- en poppenthea-
ter gevestigd. Theemuseum De 
Theefabriek is te vinden in de 
voormalige kerk en pastorie van 
het naburige en rustieke dorpje 
Houwerzijl.
Bezienswaardigheden:
-  Visserijmuseum  

(www.visserijmuseum.com)
-  De Theefabriek  

(www.theemuseum.nl)
-  Stipp (www.poppentheater-

school.nl)

-  Bromfietsmuseum, Schoolstraat 
2, Zoutkamp (www.zoutkamp.
net)

Overnachtingsadressen:
-  Sleepboot Willem Zoutkamp 

(www.sleepbootwillemzout-
kamp.nl)

-  Bed and Breakfast Zoutkamp, 
Vishalstraat 6, 9974 PH, Zout-
kamp, 0595-402811 of 06-
13877742

-  De Juckemaheerd  
(www.juckemaheerd.nl)
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Winsum: Voorname handels-
nederzetting aan de Hunze
Winsum bestaat eigenlijk uit drie 
terpdorpen (naast Winsum ook 
Obergum en Bellingerweer), die 
volledig in elkaar zijn opgegaan 
Winsum en Obergum zijn welis-
waar gescheiden door het Winsu-
merdiep, maar toch met elkaar 
verbonden dankzij de Boogbrug 
en de Jeneverbrug. Winsum groeit 
in de Middeleeuwen uit tot een 
voorname handelsnederzetting 
dankzij de nabijheid van rivier 
de Hunze. Sinds 1057 bezit deze 
hoofdplaats zelfs een eigen munt, 
tol- en marktrecht. Toch blijft de 
ontwikkeling tot volwaardige stad 
uit. De Nederlands Hervormde 
Kerk met stoere toren heeft een 
trap die aan de buitenkant is 
gelegen. In Obergum staat een 
neogotische wierdekerk uit de 
13e eeuw. Het dorp bezit ook nog 
twee gerestaureerde achtkante 
stellingmolens: de Ster uit 1851 
en De Vriendschap uit 1801. 
Laatstgenoemde is een van de 
oudste molens van Groningen. 
Aan het Winsumerdiep ligt 
een liefelijk jachthaventje. Bij 
recreatie centrum Marenland is het 
mogelijk om campingplaatsen, 

hotelkamers, (water)fietsen, ka-
no’s, fluisterboten en trekkershut-
ten te huren. Museum Stichting 
Kinderboek Cultuurbezit beschikt 
over een uitgebreide verzameling 
oude kinderboeken. 

Bezienswaardigheid:
-  Museum Stichting Kinderboek 

Cultuurbezit (www.kinderboek-
cultuurbezit.nl)

Overnachtingsadressen:
-  Hotel Marenland (www.maren-

land.nl)
-  Bed and Breakfast Batenborg 

(www.bedandbreakfastbaten-
borg.nl)

-  Fam Garst, Dahliastraat 93, 
9951 GE Winsum, 0595-442093
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Baflo-Rasquert: 
De mooiste tocht van Rooie 
Rienus en Pé Daalemmer
Van Baflo naar Stad, over Onder-
dendam. Als we zangers Rooie 
Rienus en Pé Daalemmer mo-
gen geloven is dit de mooiste 
tocht die zij ooit ondernamen. 
Baflo heeft samen met buurdorp 
Rasquert dan ook veel te bieden. 

Hun gezamenlijk recreatiehaven 
ligt aan het Rasquerdermaar en 
is ook geschikt voor kano’s. Het 
tweelingdorp is de startplaats 
van de Noorder Rondritten, 
beter bekend als de Groningse 
Elfstedentocht. In en om Baflo 
en Raquert is d`Eerste Grunneger 
Toalroute uitgezet voor fietsers 
en wandelaars. Oogstrelend in 

Baflo is de romaanse St. Lauren-
tiuskerk uit de 12 eeuw, waarvan 
de zadeldaktoren vrij van de kerk 
staat. Aanrader is het maken 
van een wandeling richting het 
buurdorp Tinallinge. Rondom dit 
plaatsje kronkelen een ossen-
gang, een jaagpad en bevindt 
zich een natuurgebied waar 
weidevogels broeden.

Ezinge: Ongekende rijkdom 
onder en boven de grond
Het terpen- en wierdenlandschap 
van de Groningse waddenkust 
mag gerekend worden tot de 
oudste cultuurlandschappen in 
Nederland. Het beeldbepalende 
karakter van deze opgeworpen 
heuvels wordt nader belicht in 
Museum Wierdenland in Ezinge. 
Restanten van 85 boerderijen en 

dit gebied bijzonder geschikt om 
te wandelen, fietsen of kanoën. 
Ten noordoosten van Ezinge 
ligt de Allersmaborg, waarvan 
de oudste delen uit de periode 
rond 1400 stammen. Het hui-
dige 18e eeuwse landhuis doet 
tegenwoordig dienst als congres-
centrum en expositieruimte. De 
singels zijn echter open gesteld 
voor het publiek. Een bezoek 
aan het dorp zelf is overigens 
ook geen straf. Ezinge heeft een 
beschermd dorpsgezicht. De kerk 
met losstaande toren uit de 12e 

60 bijgebouwen uit de periode 
van 600 v. Christus tot de 5e 
eeuw na Christus werden in 
en rondom Ezinge in de grond 
aangetroffen. Een reconstructie 
van een opgegraven woonstal-
huis en vele andere voorwerpen 
staan opgesteld in het museum. 
Beroemd is de gouden zwaard-
knop van Ezinge uit de 7e eeuw. 
Het museum is ook een uitste-
kend startplaats voor een bezoek 
aan het aangrenzende Nationaal 
Landschap Middag-Humsterland. 
Het bijzondere natuurschoon, 
benadrukt door het reliëf van 
wierden, dijken en kwelders en 
het zeer open landschap maken 

en 13e eeuw staat op de rand 
van een afgegraven wierde. Een 
sfeervolle pleisterplaats is Café 
de Brug, waar regelmatig open 
podium avonden worden gehou-
den.

Bezienswaardigheden:
-  Museum Wierdenland  

(www.wierdenland.nl)
-  Nationaal Landschap Middag-

Humsterland  
(www.middag humsterland.nl)

-  Allersmaborg  
(www.allersmaborg.nl)
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Café Hammingh’s zomermenu

Café Hammingh 
telefoon (0594) 621275

Na een zomerse wandeling of fietstocht lekker op het terras  
genieten van Café Hammingh’s bekende Groningse mosterdsoep.

Als het donker wordt gezellig aanschuiven voor ons wisselend  
à la carte menu of een 3-gangen zomermenu met streekproducten.

R E S TAU R A N T OV E R N AC H T E NZ A A LV E R H U U R

Hunzeweg 32 
9893 PC Garnwerd 

 

info@cafehammingh.nl 
www.cafehammingh.nl

Café Hammingh

Garnwerd: Fonkelend juweel 
aan het Reitdiep
Het beschermde dorpsgezicht 
Garnwerd ligt hoog en droog op 
een wierde aan het wondermooie 
Reitdiep, een meanderende 
rivier die vanaf Groningen via 
het Lauwersmeer uitmondt in 
de Waddenzee. Karakteristiek 
voor Garnwerd is de achtkante 
molen De Meeuw uit 1851, de 
NH Kerk met zadeldaktoren en 
de Burgemeester Brouwersstraat, 
die volgens inwoners te boek 
staat als het smalste straatje van 
Nederland. Een auto past er nog 
net door. Café Hammingh, een 
van Groningens bekendste bruine 
kroegen, staat boven op de dijk. 
Dit uit de 19e eeuw stammende 
veerhuis doet tegenwoordig 
dienst als dorpscafé en is uitge-
groeid tot een geliefde stopplaats 

voor fietsers en wandelaars. Het 
terras geeft een mooi uitzicht 
over het Reitdiep, dat sinds enige 
jaren weer vrij mag kronkelen. 
Het landschap biedt volop fiets- 

en kanovertier. 

Overnachtingsadressen: 
-  Café Hammingh  

(www.cafehammingh.nl)
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Muze van een Groningse 
troubadour

‘t Binnen de meulens en de moaren
‘t Binnen de kerken en de börgen
‘t Is ‘t laand woar ik as kind
Nog niks begreep van pien of zörgen
Dat is mien laand, mien Hogelaand

(Ede Staal, ‘t Hogelaand)

De aanblik van het Hogeland 
inspireerde Groningens beroemd-
ste troubadour Ede Staal tot het 
schrijven van strofen liefdevolle 
poëzie. De tekst van het lied  
’t Hoogeland laat zich bijna lezen 
als een reisgids over wat dit stukje 
Groningen zo bijzonder maakt: 
een prachtige landschappelijke 
streek met karakteristieke wier-
dendorpen, molens, oude kerken, 
landgoederen en maren.  

Oneindige velden en statige 
landgoederen
De jongere polders in dit gebied 
hebben minder last gehad van 
inklinking dan de lager gelegen 
weidegronden landinwaarts. 
Vandaar dat deze streek al snel de 
naam Hogeland kreeg toebedeeld. 
De kalkrijke en zandige klei leende 
zich uitstekend voor akkerbouw, 
die in deze streek dan ook tot 
grote bloei is gekomen. Onein-
dige velden met wuivend graan, 
aardappel- en suikerbietvelden 
domineerden hier het landschap. 
De vele statige herenboerderijen 
in deze streek zijn blijvende herin-
neringen aan de ooit zo florerende 
Ommelander landbouw. 

Goed bewaarde landgoederen 
zoals de Menkemaborg, Rensuma-
borg, Breedenborg, Rusthoven en 
Ewsum geven een goede indruk 
van de leefwijze van de goed 
boerende Groninger adel. Wie het 
verleden van een typisch Noord-
Groninger dorp wil binnenstappen, 
kan Museum Het Hoogeland in 
Warffum bezoeken. 

’t Hogeland en omstreken
gemeenten Eemsmond, Delfzijl
en Appingedam 

Waterrecreatie
Het Hogeland is een waar eldo-
rado voor de waterrecreant. Een 
deel van de waterwegen is goed 
toegankelijk voor plezierboten 
en diverse plaatsen beschikken 
over een eigen jachthaven. Aan 
kanoroutes met steigers, zelf te 
bedienen sluisjes en bewegwij-
zering langs het water is geen 
gebrek. Rondvaarten over het 
Wad is uiteraard ook mogelijk. 
Spektakel biedt een ruige tocht 
in een snelle rescueboot. Voor de 
pleziervaart biedt de voormalige 
vestingstad Delfzijl een keur aan 
mogelijkheden als knooppunt 
van verschillende waterwegen, 
zoals de Eems, het Eemskanaal, 
het Damsterdiep en de Uitwier-
dermaar. Kleiner, maar bijzonder 
charmant is het vissershaventje 
Noordpolderzijl in het uiterste 
noorden. Tijdens een bezoek aan 
Noord-Groningen mag het schil-
derachtige Appingedam zeker 
niet worden overgeslagen. 

Wandelen en fietsen
Wandelen kan langs de Wadden-
kust of op oeroude wandelpaden, 
terwijl fietsers zullen genieten 
van tochten langs de vele wad-
denzeedijken. Een echte uitda-
ging is de 300 kilometer lange 
Internationale Dollard Route 
met oversteek naar Duitsland. 
Eigen aan het gebied zijn de 
overnachtingsmogelijkheden op 
bijzondere locaties. Er zijn hotels, 
campings of bed and breakfasts 
en kampeerplaatsen bij de boer. 

Roodeschool/Eemshaven: 
Hoog(s)tepunt van het Hoge-
land
Roodeschool dankt zijn naam aan 
een in 1830 opgerichte dorps-
school met rode dakpannen. Het 
lintdorp wordt vaak gezien als 
de meest noordelijke plaats van 
Nederland, maar het plaatsje 
Oudeschip ligt er nog net boven. 
Bezienswaardigheden in het dorp 
zijn het in 1871 gebouwde kerkje 
en het meest noordelijk gelegen 
treinstation van Nederland. 
Op enkele kilometers afstand 
ligt de Eemshaven, de grootste 
zeehaven van Noord-Nederland. 
De seaport heeft sinds de jaren 
negentig de bakens verlegd 
van industrie naar logistiek en 
overslag. Ook scheepsafbouw en 
onderhoud aan boorplatforms 
worden hier uitgevoerd. 
Voor toeristen is de Eemshaven 
vooral interessant vanwege de 
dagelijkse veertochten naar het 
Duitse Waddeneiland Borkum. Dit 
kan in combinatie met een fiets-, 
bus- of huifkararrangement. Voor 
een onvergetelijke ervaring op het 
water is een tochtje met een su-
persnelle rubberboot van Rib4Fun 
een aanrader!

Bezienswaardigheden:
-  Bezoek aan Borkum  

(www.borkumlijn.nl)
-  Ribtocht (www.rib4fun.nl)

Overnachtingsadressen:
-  Hotel Ekamper  

(www.hotelekamper.nl)
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Uithuizen: Oude glorie van de 
Ommelander landbouw
Het dorp Uithuizen is vooral be-
kend om de Menkemaborg, een 
van de best bewaarde borgen 
in het Groninger landschap. De 
term borg wordt gebruikt voor 
huizen van edelen zonder titel. 
Het landhuis is diverse malen 
uitgebreid sinds de bouw in de 
14e eeuw. Het stijlvolle interieur 
omvat gebeeldhouwde schoor-
stenen, fraaie portretten en schit-
terende stijlmeubels, grotendeels 
afkomstig van het Gronings 
Museum. De in 18e eeuwse stijl 

aangelegde tuinen zijn befaamd 
om de prachtige rozentunnels 
en doolhof met oude plataan in 
het midden. De Hervormde Kerk 
van Uithuizen herbergt een van 
de best bewaard gebleven orgels 
van Arp Schnittger. Verder kan er 
ook de koren- en pelmolen De 
Liefde, gebouwd in 1866, worden 
bewonderd. Vergeet ook niet om 
een bezoek te brengen aan Mu-
seum Eddy Roos, waar de sculp-
turen, tekeningen en dansfilms 
van de naamgevende artiest 
permanent worden vertoond. 
Karakteristiek is Roos’ uitbeelding 

van sensualiteit en vrijheid. Com-
bineer een museumbezoek met 
een dijkwandeling, een bezoek 
aan de bijbehorende bloemen-
tuin en een kopje koffie in het 
in hetzelfde gebouw gevestigde 
koffiehuis!

Bezienswaardigheden:
-  Menkemaborg  

(www.menkemaborg.nl)
-  Museum Eddy Roos  

(www.eddyroos.nl)

Overnachtingsadressen:
-  Hotel Eckhardt  

(www.hotel-eckhardt.nl)
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Uithuizermeeden: Weerspiege-
ling van een rijk verleden
De aanleg van de spoorlijn Gro-
ningen-Roodeschool en die naar 
de Eemshaven stuwde de groei 
van Uithuizermeeden, dat al snel 
uitbreidde met een zeehaven. De 
oude rijkdom van de streek wordt 
weerspiegeld in een aantal impo-
sante gebouwen, zoals de uit circa 
1250 daterende Mariakerk. Het 
gedetailleerde houtsnijwerk van de 
preekstoel, het omvangrijke kerk-
orgel en de kerkbanken van het 
geslacht Menkema getuigen hier-
van. Minstens zo indrukwekkend is 
het rijk bewerkte wapenbord van 
Willem Alberda, die ooit resideerde 
op de Rensumaborg. Dit is ver-
moedelijk een uit de 14e eeuw 
stammend steenhuis geweest, dat 
in de 17e eeuw werd verbouwd 
tot landhuis. In 1996 kwam het 
in handen van de Rensuma Boon 
Stichting. Deze instelling herstelde 
aan de hand van oude kaarten en 
documenten het landgoed met de 
aanleg van een nieuw bos, een vij-
ver, een prieel en een boomgaard. 
De borg zelf is niet te bezichtigen, 
maar de schitterende tuinen zijn 
dat gelukkig wel. Aan kunst en 
cultuur geen gebrek: De Oud-
heidkamer biedt vele historische 
objecten. Het Behouden Blik heeft 
als kleinste museum van Neder-
land een indrukwekkende verza-
meling blikken en curiosa. In het 
voormalige gemeentehuis kan de 
in oude staat herstelde raadszaal 
en burgemeesterswoning worden 
bewonderd. Een uitstekend, meer 
actief alternatief is een bezoek aan 
de Noordkaap, het allernoordelijk-
ste puntje van Nederland. 

Bezienswaardigheden: 
-  Rensumaborg, Rensumalaan 3, 

9982 BH Uithuizermeeden
-  Het Behouden Blik  

(www.hetbehoudenblik.nl)

- Noordkaap

Overnachtingsadressen:
-  Oudheidkamer, Stationsstraat 18 

BIS, 9982 HA Uithuizermeeden, 
0595-412718

-  Boertel Lentemaheerd (lente-
maheerd.nl/home)

-  Bed and Breakfast Lamkuma 
(www.bedandbreakfastlam-
kuma.nl)

Usquert: Land van Liudger 
Usquert is de meest oostelijk 
gelegen plaats van de Fivelboe-
zem. In dit gebied lag vermoedelijk 
een proosdij, die in de 8e eeuw 
als uitvalsbasis diende voor het 
missionariswerk van de bekende 
prediker Liudger. In het noordelijker 
gelegen, charmante haventje van 
Noordpolderzijl is het een aange-
naam verpozen, vooral in het nos-
talgische bruin café ’t Zielhoes. De 
oude sluis vormt tezamen met een 
op de dijk aangebracht steenmoza-
ïek een kunstwerk ter herinnering 
aan de dijkverhoging van begin 
jaren tachtig. Vanaf Noordpolderzijl 
zijn diverse wadtochten en rond-
vaarten mogelijk. In Usquert biedt 
de Waswerderweg een oogstrelend 
geheel van monumentale boerde-
rijen, kapitale villa’s en bescheiden 
arbeiderswoningen. De kerk van 
Usquert is gewijd aan Petrus en 
Paulus en dateert in de huidige 
vorm uit de 11e of 12e eeuw. De 
grootste molenkap in Groningen 
ligt op koren- en pelmolen Eva uit 
1891. Het enige raadhuis dat ooit 
door de bekende architect H.P. 
Berlage werd gemaakt staat ook in 

Usquert. De Helwerder Wierden 
net buiten het dorp bieden een 
prachtig uitzicht over het eindelo-
ze landschap. In het gehucht Wyt-
werd stond ooit een commanderij. 
Op deze grond verrezen de twee 
machtige boerderijen Kruisstee 
en Kloosterwytwerd. Een prachtig 
overnachtingsplek is erfgoedlogies 
Museumboerderij Zuidpool met 
rosmolen. Voor groepen is De 
Waddenhoeve in Noordpolderzijl 
uitermate geschikt. 

Bezienswaardigheden:
-  Noordpolderzijl  

(www.noordpolderzijl.nl)
-  Café ’t Zielhoes  

(www.zielhoes.nl)

Overnachtingsadressen: 
-  Erfgoedlogies Museumboerderij 

Zuidpool, Streeksterweg 79,  
9988 RB Usquert, 0595-433682

-  Groepsaccommodatie  
De Waddenhoeve  
(www.waddenhoeve.com)

-  Bed and Breakfast Gemeentelijk 
Verzorgings Gesticht  
(www.hetgemeentelijk 
verzorgingsgesticht.nl)
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Warffum: Geschiedenisboek 
als dorpshart
Warffum is gebouwd op de 
grootste wierde van Nederland 
en kent een bijzonder rijke cul-
tuur. De naam Warffum verwijst 
deels naar een oud Fries woord 
voor ‘volksvergadering waar 
recht wordt gesproken’. Het 
zwaard in het wapen verwijst 
hier nog naar. De wierde is tot 
beschermd dorpsgezicht ver-
klaard en beschikt over in oude 
luister herstelde haven en een 
historisch dorpshart. Het centrum 
maakt grotendeels onderdeel 
uit van openluchtmuseum Het 
Hoogeland en de authentieke 
omgeving voelt dan ook aan als 
een levend geschiedenisboek. 
Tot het museum behoort on-
der meer een vroegere school, 
een dorpskroegje en enkele 
werkplaatsen uit de achttiende, 
negentiende en twintigste eeuw. 
Woonkamers, slaapkamers en 
werkplaatsen zijn met zoveel oog 
voor detail ingericht, dat het net 
lijkt of de bewoners even weg 
zijn. De Nederlands Hervormde 
Kerk is sterk gewijzigd, maar 
van oorsprong middeleeuws. De 

toren stamt uit 1638. Onder de 
torentrap bevindt zich nog een 
hok waarin destijds dronkaards en 
landlopers konden worden opge-
sloten. Jaarlijks wordt in Warffum 
een internationaal volksdansfesti-
val gehouden: Op Roakeldais. Net 
buiten het dorp in het gehucht 
Breede staat de Breedenborg. 
De omgrachte borg kreeg rond 
1850 haar huidige uitstraling. Het 
complex brandde in 1982 af, maar 
herbouw in oude stijl volgde tien 
jaar later. De tuin werd aange-
legd in de negentiende eeuw en 

bevat elementen van een Engelse 
landschapstuin. Wie zich een echte 
borgheer of-vrouw wil voelen, kan 
er een nachtje blijven slapen. 

Bezienswaardigheden:
-  Openluchtmuseum Het Hooge-

land (www.hethoogeland.com)

Overnachtingsadressen:
-  Breedenborg  

(www.breedenborg.nl)
-  Stee en Stoetje  

(www.steeenstoetjewarffum.nl)

Spijk: Kerkkring op 
oude kwelderrug 
Spijk staat te boek als een van de 
mooiste wierdedorpen van Neder-
land. Die in het oog springende 
schoonheid wordt geaccentueerd 
door de typische kerkkring in het 
midden van het dorp: alle huizen 
staan keurig rond de uit de 13 
eeuw stammende Andreaskerk. 
Spijk heeft ook nog een achtkante 
pel- en korenmolen; de in 1839 
gebouwde Ceres. De dorpskern, 
bekend als ’t Loug, heeft een 
beschermde status. Spijk staat 
bekend als een van de oudste ne-
derzettingen in Noord-Groningen. 
De eerste bewoners vestigden 
zich mogelijk in de 7e of 6e eeuw 
voor Christus op deze kwelderrug. 

Overnachtingsadres:
- Stee en Stoetje Bie Gepke, 
Hoofdweg-Zuid 21, 9909 BA 
Spijk, 0596-851185
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Delfzijl: Maritieme trekpleister
De naam Delfzijl verwijst naar 
de drie sluizen (zijlen) in de Delf. 
Rondom de drie zijlen ontstond 
al snel bewoning en zo is de 
huidige stad ontstaan. Dankzij 
de strategische ligging vervulde 
Delfzijl als vestingstad een be-
langrijke rol bij de handel van en 
naar Groningen. De havenplaats 
is verder meerdere malen een 
strijdtoneel geweest tijdens de 
overheersing door Spanje, Frank-
rijk en Duitsland.

Economische betekenis
Ter versterking van de regionale 
economie in Noord-Nederland en 
de Eemsmondregio in het bijzon-
der, werd in 1968 gestart met de 
aanleg van een diepzeehaven in 
Delfzijl. Als op twee na grootste 
havenstad van Nederland groeide 
Delfzijl uit tot een aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor interna-
tionaal opererende bedrijven. 
Delfzijl beschikt verder over een 
aanzienlijke scheepswerf en het 
op één na grootste chemiepark 
van Nederland.

Recreatie
Naast de enorme economische 
betekenis voor de regio, biedt 
Delfzijl ook het nodige vertier. 
Bij de jachthaven met boulevard 
bruist het altijd van de bedrij-
vigheid. Wijd en zijd bekend is 
Delfsail, het vijfjaarlijkse mari-
tieme evenement met historische 
zeilschepen, dat altijd duizenden 
bezoekers trekt. Ook het jaarlijks 
terugkerende Havenfestival met 
klassieke vaar- en voertuigen 
mag rekenen op veel belangstel-
ling. Voor de pleziervaart biedt 
Delfzijl een keur aan mogelijkhe-
den als knooppunt van waterwe-
gen zoals de Eems, het Eems-
kanaal, het Damsterdiep en de 
Uitwierdermaar. Een wandelpro-
menade over de dijk geeft een 
kostelijk uitzicht over stad en zee. 
Dit pad leidt naar een ongebrui-

kelijk aanzicht: het buitendijks 
en op palen gebouwde Eems-
hotel. Langs de dijk staat ook 
het monument dat is opgericht 
ter ere van de Groningse zanger 
Ede Staal. Een hoogtepunt is het 
Muzeeaquarium, een combinatie 
van vier musea en een immens 
groot aquarium. 

Architectuur
Ondanks de vele moderniserin-
gen binnen Delfzijl, zijn veel 
oude bouwwerken bewaard 
gebleven, zoals de historische 
Waterpoort uit 1833, de voor-
malige steenfabriek Fivelmonde 
en de korenmolen Adam. In het 
stadshart bevinden zich het voor-
malige gemeentehuis uit 1899, 
het stationsgebouw uit 1884, 
de Nederlands Hervormde Kerk 
uit 1830, de voormalige joodse 
synagoge uit 1888 en een oude 
school van rond 1900. De uit 
1951 daterende munitiekamer is 
een blijvende herinnering aan de 
tijd van Delfzijl als vestingstad. 
Ten noorden en oosten van Delf-
zijl liggen nog enkele bunkers die 
in de Tweede Wereldoorlog door 
de Duitsers gebouwd zijn. Binnen 
de gemeente bevinden zich een 
groot aantal liefelijke dorpjes en 
gehuchten met prachtige kerken, 
zoals Farmsum, Uitwierde, Hol-
wierde, Spijk, Bierum, Termunten 
en Termunterzijl. 

Bezienswaardigheden:
-  Jachthaven  

(www.groningen-seaports.com)
-  Muzeeaquarium  

(www.muzeeaquarium.nl)

Overnachtingsadressen:
- Eemshotel (www.eemshotel.nl)
-  Hotel Aan De Singel  

(www.hotelaandesingel.nl)
-  Hotel De Boegschroef  

(www.deboegschroef.nl)
-  Bed and breakfast Kwelderland, 

Winterpeil 5, 9933 DG Delfzijl, 
0596-610626 of 06-53209900
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Termunterzijl: Bekoorlijk ha-
ventje aan de Eemsmonding
Het bekoorlijke haventje van Ter-
munterzijl ligt aan de Eemsmon-
ding en mag tijdens de zomer 
rekenen op veel belangstelling 
van varende vakantiegangers. 
Het kustplaatsje ontstond bij het 
plaatsen van een sluis in 1601 
in het Termunterzijldiep. Tijdens 
de Franse tijd deed het dienst 
als batterij voor het beleg van 
Delfzijl. In de 19e eeuw groeide 
Termunterzijl in betekenis als 
vissers- en handelsplaats. Vooral 
hout en garnalen deden het 
goed. In de laatste decennia van 
de twintigste eeuw werd de 
recreatieve scheepvaart belang-
rijk voor de haven. Tegenwoordig 
is Termunterzijl een beschermd 
dorpsgezicht met enkele beziens-
waardigheden, zoals het muse-
umgemaal Cremer uit 1930-31. 
Boven de oude sluis ligt een brug 

met zandstenen borstwering, die 
versierd is met de 18 wapens van 
vroegere waterschappen en hun 
bestuurders. Heerlijk vertoeven is 
het op het nabijgelegen zand-
strand. De actieve recreant kan 
zich wagen aan de 300 kilometer 
lange Internationale Dollardroute. 
Deze fietsroute met veerverbin-
ding loopt door de provincie 
Groningen en het aangrenzende 
Ostfriese Rheiderland in Duits-
land. Onderweg gaat het traject 

langs weidse polderlandschap-
pen en talrijke idyllische dorpjes. 
Ten zuidoosten van Termunterzijl 
liggen twee schitterende natuur-
gebieden: Breebaartpolder en de 
Punt van Reide. 

Bezienswaardigheden:
-  Museumgemaal Cremer (www.

museumgemaalcremer.nl)
-  Internationale Dollard Route 

(www.dollard-route.de)

Wagenborgen: 
Scandinavische entourage
Wagenborgen heeft een lange 
historie. Al in de Romeinse tijd 
was de wierde een toevlucht 
voor boeren uit de omgeving, 
wiens onderkomens werden be-
dreigd door het wassende water. 
Op een uit de 15e eeuw date-
rende kerspellijst van het bisdom 
Münster, duikt de naam Wagen-
borgen voor het eerst op. Het 
dorpje groeide uit tot een van 
de grootste woonkernen van de 
gemeente Delfzijl. Op toeristisch 
vlak biedt Wagenborgen vooral 
veel prachtige natuur. Genieten 
van kamperen in een Scandinavi-
sche entourage kan in Klein Fin-
land. Dit recreatieoord roept een 
typisch Finse sfeer op dankzij de 
bosrijke omgeving en de houten 
woningen. Het vakantiepark ligt 
pal aan het Hondshalstermeer, 
een natuurgebied waar heerlijk 
gevist, gewandeld en gefietst 
kan worden. Nabij liggen ook het 
Proostmeer en het Wagenborger-

bos, dat prachtige vergezichten 
biedt. In en om Wagenborgen 
zijn diverse wandel- en fiets-
routes uitgezet. In de directe 
omgeving bevinden zich diverse 
musea, zoals het kinderwagen 
museum in ’t Waar en een strijk-

ijzer- en een porseleinmuseum in 
Noordbroek. 
Overnachtingsadressen:
-  Hotel Klaver Vier  

(www.hotel-klavervier.nl)
-  Klein Finland (www.camping-

kleinfinland.nl)
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Appingedam: Schilderachtige 
allure langs het Damsterdiep
Na Groningen mag Appingedam 
zich de oudste stad van de provin-
cie noemen. De naam is ontleend 
aan een dam in de Appe of Apt. 
Sinds de 14e eeuw heeft het 
idyllische plaatsje stadsrechten, 
hoewel daarvoor al sprake was 
van een bewonderingswaardige 
zelfstandigheid dankzij de scheep-
vaart en de handel op Duitsland 
en het Oostzeegebied. De jaloerse 
Stad zond regelmatig troepen 
naar deze hoofdstad van de 
landstreek Fivelingo met het doel 
het stapelrecht ook in deze regio 
te versterken. Maar Appingedam 
bood weerstand en wist door die 
eigengereide houding een eigen 
gezicht en cultuur te behouden.

Rijk cultureel leven
Tot op de dag van vandaag oogt 
de binnenstad fris en gezellig en is 
er sprake van een rijk cultureel le-
ven. Het door Appingedam mean-
derende Damsterdiep geeft alles 
een schilderachtige allure. Vooral 
de over het water hangende keu-
kens roepen een Italiaans sfeertje 
op. De sierlijke Nicolaikerk werd 
omstreeks 1225 gebouwd. Tijdens 
restauraties zijn ornamentele en 
figurale gewelfschilderingen in 
ere hersteld. Museum Stad Ap-
pingedam vertelt aan de hand van 
bijzondere curiosa en opvallende 
bezienswaardigheden het verhaal 

van de stad. Genieten van kunst 
kan in het Noordelijke Kunsthof 
en Galerie Møhlmann. 

Damster Stadsfeesten
Tijdens de zomer vinden er een 
breed scala aan culturele acti-
viteiten plaats in Appingedam. 
De aftrap van deze Damster 
Stadsfeesten is in juni met het 
groots opgezette muziekevene-
ment Nacht van Appingedam. 
Een ander bekend stadsfeest is 
de middeleeuws getinte Coop-
luydenmarkt. Het seizoen wordt 
in september afgesloten met de 
Damsterdagen, die uit een twee-
tal optochten bestaat met het 
bekende papiercorso.

Recreatie
De Stichting Arrangementen 
Appingedam organiseert verder 
stadswandelingen door het his-
torische centrum en rondvaarten. 
Net buiten Appingedam is het 
Schildmeer, een van de grootste 
watersportgebieden in de provin-
cie Groningen. De echte water-
liefhebbers kunnen hier hun hart 
ophalen met mogelijkheden tot 
zwemmen, vissen, varen, zeilen 
of windsurfen.

Landgoed en beschermde 
dorpsgezichten
In het gehucht Tjamsweer staat 
een mooie gotische kerk uit ver-
moedelijk 1538 en het prachtige 

landhuis Ekenstein met beelden-
tuin. Het landgoed werd in 1648 
gebouwd in opdracht van Johan 
Eeck, de toenmalige burgemees-
ter van Groningen. Na een periode 
van verval werd het pand in 1946 
aangekocht en gerestaureerd. 
Uitbreiding met een hertenkamp, 
kinderboerderij en vogelreservaat 
volgde. Thans is het landhuis in 
gebruik als hotel, restaurant en 
conferentieoord. De beschermde 
dorpsgezichten Marsum en Juk-
werd zijn ook de moeite van een 
bezoekje waard. In Marsum staat 
een zeer oude romaanse kerk.
Bezienswaardigheden:
-  Museum Stad Appingedam 

(www.museumstadappinge-
dam.nl)

-  Noorderlijke Kunsthof  
(www.denoordelijkekunsthof.nl)

-  Galerie Møhlmann  
(www.robmohlmann.nl)

-  Landgoed Ekenstein  
(www.ekenstein.com)

Overnachtingsadressen: 
-  Hotel De Wagenbergh (www.

ekenstein.com/hotel-de-wa-
genbergh)

-  Het Wapen van Leiden  
(www.wapenvanleiden.nl)

- Eco Stadhuys (stadshuys.nl)
-  De Hoeve, Solwerderweg 14, 

9901 BR, Appingedam, 0596-
629130 of 06-10449253

-  Pension Kersten  
(www.pensionappingedam.nl)
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Eenum: Reuzen in het 
landschap
Eenum staat hoog en droog op 
een stevige wierde met daarop 
een 12e eeuws bakstenen, ro-
maans kerkje. Kans is groot dat je 
een bruidspaartje aantreft bij het 
bedehuis, aangezien het een ge-
liefde trouwlocatie is binnen de 
gemeente Loppersum. Net buiten 
het dorp, in de richting Leermens, 
staat de Eenumerhoogte, die met 
zijn ruim 5 meter een van de 
hoogste wierden van Groningen 
is. Andere reuzen in het land-
schap zijn de nabijgelegen wier-
den van Godlinze en Leermens.

Overnachtingsadres:
-  De Kleine Antonius  

(www.dekleineantonius.nl)

Loppersum 
De (neo)gotische Petrus en 
PaulusKerk van Loppersum 
verheft zich als een kathedraal 
boven de Lopster horizon. De 
zo karakteristieke details van 
het machtige godshuis eisen de 
onmiddellijke aandacht van elke 
passant: de stoere 14e eeuwse 
zadeldaktoren, een prachtig 
versierde grafsteen en de gave 
middeleeuwse gewelfschilde-
rijen.  Het deels beschermde 
dorpsgezicht van Loppersum 
bevat een tweede blikvanger in 
de vorm van koren- en pelmo-
len De Stormvogel, gebouwd in 
1849. Het dorp ligt aan de Lop-
ster Wijmers; vroeger een veel 
bevaren transportroute. Thans is 
het kanaal vooral geschikt voor 
pleziervaart. In het dorp bevindt 
zich ook een zoutwaterbad, dat in 
1933 werd gegraven in het kader 
van de werkverschaffing. Het 
6000 jaar oude zoutwater wordt 
opgepompt uit een bron op 112 
meter diep. Varen door de maren 
is een bijzondere belevenis. 
Deze restanten van eeuwenoude 
waterlopen zijn tegenwoordig 
waterwegen waarvan dankbaar 

gebruik wordt gemaakt door 
vaarrecreanten. De maren zijn 
ideaal om te kanoën. Op meer-
dere plaatsen kunnen er kano’s 
worden gehuurd.

Overnachtingsadressen:
-  Hotel Loppersum  

(www.hotelloppersum.nl)
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Middelstum: Vergeten groenten 
in idyllische borgtuin
De gemeente Loppersum was 
in vroegere tijden rijk aan een 
groot aantal statige borgen, 
waarvan de meesten helaas zijn 
verdwenen. In Middelstum zijn 
gelukkig nog enkele restanten 
te vinden. Midden in het dorp 
staat het robuuste poortgebouw 
van de vroegere borg Asinga. 
Borg Mentheda is in zijn geheel 
gesloopt. Tegenover het voorma-
lige borgterrein verrees in 1905 
de kapitale en gelijknamige villa. 
Ten noorden van Middelstum ligt 
wat gespaard is gebleven van 
borg Ewsum; een zware mid-
deleeuwse verdedigingstoren 
en een schathuis. Opdrachtgever 
voor de bouw was Onno van 
Ewsum, die de toren in 1472 liet 
bouwen als versterking in de 
strijd tegen de stad Groningen. In 
de jaren negentig zijn de borgtui-
nen in hun middeleeuwse allure 
hersteld. Het borgterrein is open 
voor publiek en bevat een histo-
rische groentetuin met vergeten 
groentenrassen, een fruitmuur, 
boomgaard, bloementuin, pluk-
tuin en een theeschenkerij. 

Middelstum is zelf een be-
schermd dorpsgezicht, waarbij de 
15e eeuwse Sint Hippolytuskerk 
het zichtveld domineert. Een 
klein museum bevindt zich in de 
authentiek ingerichte Bakkerij 
Mendels uit de 17e eeuw. Aan de 
noordkant van Middelstum staat 
de voormalige koren- en pelmo-
len De Hoop. Aanrader voor fiet-
sers is de Zesmolens Fietsrondrit.

Bezienswaardigheden:
-  Borg Ewsum (www.ewsum.info)

Overnachtingsadressen:
-  Boerderij Fraam (www.fraam.nl)

Stedum: De pennenstreek van 
Adriaen Clant
Bekendste inwoner van Stedum 
is Adriaen Clant geweest, die in 
1648 als afgevaardigde van de 
Ommelander Staten naar Munster 
reisde om de vrede met Spanje 
te tekenen. Vergeten zullen ze 
hem nooit, getuige zijn elegante 
praalgraf dat in de romaans 
kruiskerk uit de 13e eeuw staat. 
Opmerkelijk detail van dit gods-
huis is de zadeldaktoren met het 
spiedende ronde venster. Qua 
interieur is het orgel de uitschie-
ter, dankzij de rijke houtsculptu-
ren en de adelaar met gespreide 
vleugels op de middelste pijpen-
zuil. Dankzij de grote hoeveel-
heid aanwezige monumenten 
is Stedum uitgeroepen tot een 
beschermd dorpsgezicht. In het 
Stedumer café ‘t Oude Raedthuys 
wordt sinds 2002 zes keer per 
jaar de Eerste Groninger Voorlees- 
en Vertelsalon gehouden. De 
Boekwerkplaats biedt de mo-
gelijkheid kennis te maken met 
het eeuwenoude, maar springle-
vende ambacht van boekbinden. 
Voor fietser en wandelaar valt er 
ook genoeg te beleven en te ge-
nieten dankzij de diverse aanwe-
zige routes in de omgeving. 

Wirdum: 
Bourgondisch genieten
Wirdum ontstond uit een oude 
nederzetting die voor het eerst in 
de 13e eeuw wordt vermeld. Het 
dorp bestaat uit twee wierden. 
Op de hoogste staat de 13e 
eeuwse zaalkerk met spits hou-
ten torentje. Twee indrukwekken-
de pilaren geven toegang tot de 
in 1686 gebouwde borg Rustho-
ven bij Eekwerderdraai. Het land-
huis staat bij een steenfabriek. 
Daarom wordt ook wel gesproken 
van een tichelborg. Sinds 1990 

zijn onderdelen stapsgewijs 
gerestaureerd, zoals de tuin, 
de grachten en het tuinhuisje. 
Rusthoven is in particulier bezit, 
maar is regelmatig opengesteld 
voor rondleidingen en bezoek. De 
aangrenzende steenfabriek ver-

keert in deplorabele staat, maar 
herbergt meerdere beschermde 
vleermuissoorten. In Wirdum 
bevindt zich het kanocentrum 
Wirdumerklap. Deze minicamping 
en kanohoes liggen direct aan 
het Damsterdiep met een eigen 
insteekhaventje. Bourgondisch 
genieten kan volop in Wirdum. 
Op de Groninger Wijnboerderij 
wordt naast het schenken van 
bijzondere wijnen, verschillende 
gewassen en vruchten verwerkt 
tot sappen, confituren en mos-
terd. In de Oldambtster bakboer-
derij Haymaheerd bakt men op 
ouderwetse wijze brood, koekjes 
en pannenkoeken in de work-
shopkeuken. Paardenmelkerij De 
Lage Wierde is gespecialiseerd 
in het vriesdrogen van heerlijke 
paardenmelk en beschikt over 
een eigen cosmeticalijn. 

Bezienswaardigheden:
-  Kanocentrum Wirdumerklap 

(www.wirdumerklap.nl)
-  Groninger Landwijnboerderij 

(www.groningerlandwijnboer-
derij.nl)

-  Bakboerderij Haymaheerd 
(www.haymaheerd.nl)

-  Paardenmelkerij De Lage 
Wierde (www.dekrachtvan.nl)
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Knip deze bon uit en ontvang 
korting op uw entreekaartje!
(1 euro korting per persoon, geldig t/m 31 december 2017)

PIETERBUREN
 Zeehondencentrum

KOM ZEEHONDEN KIJKEN 
IN PIETERBUREN

Hoofdstraat 94a - 9968 AG Pieterburen - +31 (0)595-526526
www.zeehondencentrum.nl 

KORTINGS
COUPON

TNG2017

Sinds 2016 heeft camping Marenland in Winsum helemaal een opknapbeurt gehad, de hele 
camping is vernieuwd met prachtige verharde plaatsen aan het water, een fris toilet gebouw. 
Het meest opvallende aan de camping is het nieuwe horeca gedeelte, een prachtig terras aan 

het water met een leuke speeltuin voor de kinderen. Marenland Recreatie richt zich op jong en 
oud. Met de hele familie kunt u zich hier heerlijk vermaken. Het gezellige team van 

Marenland loopt altijd met een lach rond en proberen het iedereen naar de zin te maken. 
Marenland heeft twee verschillende terrassen, één speciaal voor groepen en één voor iedereen. 

Als u in de buurt van Winsum bent is het zeker een aanrader om even langs te gaan. 

MARENLAND 
Winsumerdiep 6 
9951 CG Winsum 

0595 - 442 750

Ontdek Ons Opnieuw!



Ons adres: Zijlweg 4, 9988 TD Usquert • 0595-423058 • info@zielhoes.nl • www.zielhoes.nl

In de voormalige sluiswachterswoning van 
Noordpolderzijl, gelegen aan de voet van de zee-
dijk, is sinds jaar en dag het nostalgisch bruin café 
’t Zielhoes gevestigd.

Na een fikse dijkwandeling, een zwerftocht over 
de kwelders en het wad of na een kijkje in het ha-
ventje van Noordpolderzijl is het hier goed toeven. 
Buiten op het gezellige terras met een kopje koffie 
met gebak of, op koudere gure dagen, binnen, ou-
derwets gezellig bij de warme potkachel met een 
glas ‘kwast’, glühwein of warme chocolademelk 
met slagroom.
In de voormalige schuur van ’t Zielhoes bevindt 
zich een sfeervol ingerichte zaal die ruimte biedt 
aan maximaal 120 gasten. Ideaal voor het verzor-
gen van een presentatie, workshop, vergadering, 
feestavond, receptie of een buffet. Draadloos 
internet, beamer en flip-over zijn vanzelfsprekend 
aanwezig. 

Vanwege haar karakteristieke sfeer en ligging 
is café ’t Zielhoes door de gemeente Eemsmond 
aangewezen als huwelijkslocatie. Vele huwelijken 
werden hier reeds voltrokken en menige bruiloft 
gevierd. Noordpolderzijl vormt bovendien een 
schitterend decor voor bruidsreportages.
In en rond ’t Zielhoes worden regelmatig diverse 
activiteiten georganiseerd, zoals muziekpodia, 
concerten, markten en diners. Tevens is Noord-
polderzijl vertrek- en aankomstplaats voor wad-
looptochten en rondvaarten op het wad.

Zie onze advertentie op pagina 4
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Camping de Breede

Breede 4a 9989TA, Warffum 0595-424642 / 06-27224600
info@campingdebreede.nl / www.campingdebreede.nl

 
•  Centraal gelegen, ruime kampeerplaatsen.
•  Geen douchemunten, gratis WiFi op élke plek!
•  Naast een bos en vrij toegang tot het zwembad.
•  2e prijs “Er op uit in eigen land” verkiezing!
•  Vanaf 16,- all-in. Hond gratis, geen toeristenbelasting!
 

met zwembad!



Uitstapje 
naar Duitsland

Vaar met het passagiersschip 
‚Dollard’ vanaf Delfzijl naar Dit-
zum. Ontdek het idyllische vis-
sersdorp en geniet van diverse 
visspecialiteiten in de talrijke 
restaurants. Daarna kunt be-
ginnen aan de ca. 50 km lange 
tocht rondom de Dollard die 
u terugbrengt naar Delfzijl. In 
de galerie ‚De Groninger Kroon’ 
kunt u op zaterdag en zondag 
ko�e met gebak gebruiken en 
talrijke kunstwerken bewonde-
ren. Bij de Kiekkaaste en Bui-
tenplaatshoefe kunt u het we-
reldnatuurerfgoed Waddenzee 
in zijn volle glorie beleven.

Tickets voor het veer en een 
dienstregeling zijn verkrijg-
baar bij de VVV Delfzijl en 
aan boord van het schip. U 
kunt ze ook online bij de In-
ternationale Dollard Route 
bestellen via 
info@dollard-route.de, 
www.dollard-route.de

50 km fietsplezier  
rond om de Dollard in de 
Werelderfgoed Waddenzee

1 2 3 4

1

2
3

4

De Groninger Kroon Kiekkaaste DitzumBuitenplaatshoefe



Harke en Jannie Westerdijk runnen 
inmiddels al weer 14 jaar De Veen-
poort, een sportcentrum waar je niet 
alleen kunt bowlen maar ook naar 
hartenlust kunt skiën. Naast al deze 
sportieve activiteiten kun je ook een 
totaalarrangement, dit is dan inclusief 
een diner.

De Veenpoort bestond al geruime 
tijd voordat Harke en Jannie 14 jaar 
geleden hun intrede deden. Zo was 
Harke 24 jaar politieagent waarvan de 
laatste 12 jaar bij de recherche. Jan-
nie echter was al 19 jaar werkzaam 
bij een bowlingcentrum in de stad 
Groningen.

De start van hun beiden op De Veen-
poort was van begin af aan zeer suc-
cesvol, het centrum bestond toen nog 
uit voornamelijk bowlen en kegelen, 
het kegelen raakte uit de mode en 
moest plaats maken voor iets anders, 
na wijs beraad hebben ze in 2015 
besloten om een indoor skibaan plaats 

te laten maken voor de kegelbanen, 
en niet zonder succes.

Het mooie, zo vertelt Harke’, is dat er 
voor 95% gebruik word gemaakt door 
mensen die hun voorbereiding treffen 
voor de skivakantie, de overige 5% 
maakt er uit sportieve overweging ge-
bruik van en hebben er gewoon heel 
veel plezier in.

Het centrum bestaat uit acht bow-
lingbanen waar niet alleen voor het 
plezier maar ook in een heus com-
petitieverband gespeeld word, van 
maandag tot en met donderdag is er 
de bedrijvencompetitie waarbij geen 
aansluiting bij een vereniging nodig 
is, dan is er op de zaterdag nog een 
jeugdcompetitie, wat ook zeer de 
moeite is om te vermelden zijn de 
kinderfeestjes in combinatie op de 
bowling-, als op de skibaan.
Voor totaalvermaak ben je bij De 
Veenpoort aan het juiste adres, mocht 
je uit een van de vele totaalarran-

gementen willen kiezen dan is het 
raadzaam om contact op te nemen, 
wij kunnen dan, aldus Harke’, voor 
de klant een op maat gemaakte dag 
organiseren.

Voor meer informatie:
De Veenpoort
Lloidsweg 14
9641 KK Veendam
Tel.: 0598-622715
www.veenpoort.nl
info@veenpoort.nl

   57 



        58 Kan een locatie rustiek en 
zinderend tegelijkertijd zijn? 
Volgens de bezoekers van 
Roodehaan wel. Op slechts 17 
kilometer afstand van de stad 
Groningen, ligt Roodehaan 
eten & drinken aan het prach-
tige Reitdiep. Op deze locatie 
kunt u niet alleen lekker eten 
en drinken, maar ook kamperen en genie-
ten van geweldige concerten. Roodehaan 
bewijst dat natuur en cultuur prima te 
combineren zijn. 

Eten & drinken
Roodehaan eten & drinken is een gemoe-
delijk restaurant waar u puur en biologisch 
kunt eten voor een onwijs lage prijs. Karin 
kookt met veel liefde en smaak een wis-
selend driegangen keuzemenu, waarbij 
u altijd kunt kiezen tussen vlees, vis of 
vegetarisch. 

Camping
Wilt u meer dan alleen lekker eten en 
drinken? Camping Roodehaan is sfeervol en 
rustig, gelegen aan schitterend vis-, vaar- 
en zwemwater. Het heeft de atmosfeer en 
de schoonheid van het Groningse platte-
land, en ligt toch slechts 17 kilometer van de 

bruisende en gezellige stad 
Groningen. 
Gelegen aan het meande-
rende Reitdiep. U kunt in 
een haast serene omgeving 
kamperen maar ook een 
stacaravan of luxe blokhut 
huren, de stacaravans staan 

op de mooiste plekken van de 
camping aan  het Reitdiep.

Live-muziek
In de maanden mei en juni is er elke don-
derdag een singer/songwriters avond onder 
de titel: Little Red Rooster live. Elke act 
speelt naast het eigen repertoire, de song 
Little Red Rooster van Willie Dixon. 
De mooiste/beste wint 500 euro!

In de maanden juli en augustus zijn er elke 
zaterdag live-concerten met (on)gekend 
muzikaal talent uit binnen- en buitenland.

Roodehaan eten, 
drinken & camping
Roodehaansterweg 9
9963TC Warfhuizen
0595-571598
www.roodehaan.com
Zie advertentie op pag 55

Roodehaan eten, drinken en camping
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Welkom in het jaar 1742 
Vlakbij de Duitse grens, in het prachtige Westerwolde, ligt de vesting Bourtange. Een uniek historisch 
verdedigingswerk dat zijn gelijke niet kent. Heden en verleden gaan perfect samen in deze kleine, sfeer-
volle vestingstad. 

In 1580 gaf Willem van Oranje opdracht om op een zandrug in het Bourtangermoeras, op de grens met 
het huidige duitsland, een fort aan te leggen. In 1593 werd de vesting in opdracht van Willem Lodewijk 
van Nassau opgeworpen. Tussen 1593 en 1851 was Bourtange een belangrijke vesting. Toen de vesting in 
1851 werd opgeheven ontstond een agrarisch dorp. Slechts een aantal gebouwen herinnerden nog aan de 
glorie van vroeger. In de jaren zestig van de vorige eeuw nam de gemeente Vlagtwedde het initiatief om 
de vesting te reconstrueren. Het plan werd uitgevoerd tussen 1967 en 1992. Wallen werden opnieuw op-
geworpen, grachten werden gegraven en soldatenbarakken werden gebouwd. Bezoekers van het Bourtange 
van nu wanen zich eeuwen terug in de tijd. Maak kennis met de vesting die nooit werd ingenomen.. 

Musea 
uw bezoek aan de vesting is incompleet als u diverse musea en exposities niet hebt gezien. In de vesting 
treft u een vijftal gebouwen aan, waarin u een indrukwekkende reis maakt door de geschiedenis van 
Bourtange. In het informatiecentrum kunt u hiervoor een combinatie-entreekaart kopen. 

Groepsbezoek 
Voor elke groepsgrootte en elk budget kunnen leuke programma’s worden samengesteld. 

Overnachten 
Er zijn zes logementen met bedstee en zes logementen met 
een normaal bed. Schrik niet.. u hoeft niet zittend te slapen 
in de bedstee, zoals vroeger het geval was! Op zoek naar een 
onvergetelijke romantische overnachting? 
reserveer dan nu één van onze prachtige vestinglogementen.
Wellicht tot ziens in het jaar 1742!
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Knooppunten routes

Start en finish bij restaurant de Postwagen, Hoofdstraat 53, Tolbert. Leek ligt tegen 
Drenthe aan en deze route gaat door een zeer afwisselend landschap. Het kerkje van 
Midwolde heeft een prachtige graftombe. Nienoord mag ook niet worden overgeslagen. 
Het heeft een rijtuigmuseum, familiepark en een zwemkasteel. In Roden is het 
speelgoedmuseum.

Start en finish is bij het Restaurant Kruisweg in Marum. Hier is ook een 
toeristinformatiepunt gevestigd. De route gaat door een afwisselend coulissenlandschap. 
Tussen knooppunt 82 en 90 kunt u pauzeren op het terras van camping de Watermolen. 
Het heeft een recreatiemeer waar u heerlijk kunt ontspannen.

Voor 1969 stroomden zoet en zout water samen in de Lauwerszee. Om mogelijke 
overstromingen te voorkomen werd de zee afgesloten en omgebouwd tot het huidige 
Lauwersmeer. Er is een prachtig nieuw landschap ontstaan en inmiddels aangewezen als 
Nationaal Park. Een nieuw recreatiedomein is gebouwd "Esonstad" met ondermeer 
oudfriese woningen. Een prachtig rustpunt tijdens de fietstocht door het "nieuwe" land.

Start en finish bij restaurant Balk aan de Gast te Zuidhorn. De route gaat door weilanden 
en coulissen. Via Hoogkerk, Enumatil en Niekerk terug naar Zuidhorn. In Zuidhorn kunt u 
het fietsmuseum van Birza bezoeken. Ook een bezoek aan het centrum met goede 
horecavoorzieningen is de moeite waard.



De route is ongeveer 24 km. Start en Finish zijn in Leens.In Leens is een bezoek 
aan de NatuurDoeZoo Wierde 17 meer dan de moeite waard. We fietsen door een 
landelijke omgeving om uiteindelijk in Pieterburen een bezoek te brengen aan de 
Zeehondencrèche.

Start en Finish bij hotel Aduard aan de Friesestraatweg bij Aduard. De route gaat door het 
oudste cultuurlandschap van Nederland. In Aduard is het Abdijmuseum en kunt u met behulp 
van uw smartphone een reis terug in de tijd maken met een kloosterwandeling. In Ezinge is 
een bezoek aan Museum Wierdenland een leerzame en aangename tussenstop.
De route gaat langs wierden en slaperdijken.Het dorp Niehove is een dorp waar de tijd heeft 
stil gestaan. Een aangenaam rustpunt is de oude herberg "café Eissens".

              

Informatiepunten zijn de vraagbaak voor zowel de toerist als de passant en de 
eigen bevolking. De informatiemedewerkers geven u graag antwoord op al uw 
vragen om uw vakantie tot een succes te maken. 
Sommige informatiepunten beschikken over extra informatie in de vorm van 
fiets en wandelkaarten, autokaarten, paard en menroutes en verkopen tevens  
toegangsbewijzen voor verschillende evenementen en souvenirs. 

Leek:
Infocentrum Nienoord, Nienoord 20, 9351 AC Leek. Tel. 0594-512230
Het informatiecentrum Nienoord is in het toeristen seizoen (vanaf 28 april tot 
28 oktober) geopend van 09.00 - 17.00 uur en in het weekend van 10.00 - 17.00 
uur. Vanaf 28 oktober tot en met 30 april is het kantoor geopend van 10.00 - 
16.00 uur. Weekend van 11.00 - 16.00 uur.

Marum:
Restaurant de Kruisweg Kruisweg 1, 9363 AA Marum. Tel. 0594-641202.
info@touristinformationmarum.nl. Di t/m vr 09.30-18.00 uur, do tot 21.00 uur, 
za tot 17.00 uur. Tijdens de zomervakantie gewijzigde openingstijden: 
di t/m vr van 13.00 - 17.00 uur en za tot 17.00 uur.

Aduard:
Hotel Restaurant Aduard Friesestraatweg 13, 9331 TB Aduard 
tel. 050-4031400. zuidhorn@touristinformationwesterkwartier.nl

Informatiepunten Lauwersland en het Hogeland. Bij onderstaande adressen is 
uitgebreide toeristische informatie te vinden over attracties, accommodaties, 
natuur, kunst, cultuur en recreatie in het Lauwersland en het Hogeland. 

TIP Museum Wierdenland
Van Swinderenweg 10, 9891 AD Ezinge. Tel. 0594-621524
Fax +31 (0)594 621524
museumwierdenland.mater@gmail.com / www.wierdenland.nl
di t/m vr 10.00 – 17.00 uur, weekend/feestdagen 13.00 – 17.00 uur

TIP Het Informatie Paviljoen
Haven 6, 9976 VN Lauwersoog. Tel.  +31(0)519 349070
Wo t/m zo 11.00 – 17.00 uur (april t/m september)

TIP Buitenplaats Noordkust
Hoofdstraat 83, 9968 AB Pieterburen. Tel. +31595528522
pieterburen@groningerlandschap.nl
Di t/m zo 13.00 tot 17.00 uur (april t/m november)

TIP Bibliotheek Winsum
Regnerus Praediniusstraat 2, 9951 CB Winsum Tel. 0595-441577
A.Attema@mijneigenbibliotheek.nl. Di en vr 14:00 - 20:00 uur, wo en 
do 14:00 - 17:00 uur, za 10:00 - 13:00 uur.

TIP Visserijmuseum
Reitdiepskade 11, 9974 PJ Zoutkamp. Tel. +31 (0)595 401957
info@visserijmuseum.com. www.visserijmuseum.com
15 maart t/m 1 december: ma t/m vr 10:00 – 17:00 uur
Za 10:00 – 16:00 uur. Zo 13:00 – 17:00 uur
Juli en augustus: ma t/m zo 10:00 – 17:00 uur.

VVV-agentschap Appingedam 
Oude Kerkstraat 1, 9901 JB Appingedam Tel. 0596-620 300
vvvappingedam@topvangroningen.nl
Ma 13.30 – 17.00 uur. Di t/m vr 09.30-17.00 uur. Za 11.00 – 16.00 uur

VVV-agentschap Delfzijl bij TabAktief 
Schoolstraat 6, 9934 CD Delfzijl. Tel. 0596-616550
vvvdelfzijl@topvangroningen.nl
Di t/m vr 10.00 – 17.00 uur. Za 10.00 – 16.00 uur

VVV Loppersum 
Stationslaan 1, 9919 AB Loppersum. Tel. 0596-573153
vvvloppersum@topvangroningen.nl
Di t/m za 10.00 – 12.00 uur. Ma, won vr 14.00 uur – 16.00 uur

VVV Middelstum 
Grachtsstraat 17, 9991 BA Middelstum Tel. 0596-552528.
info@topvangroningen.nl Ma, wo, do 08.30 – 17.00 uur. 
Di 08.30 – 12.00 uur. Vr 08.30 – 21.00 uur. Za 08.30 – 16.00 uur

Informatiepunt Uithuizen
Blink 9, 9981 AJ Uithuizen. Tel. 0595-434051. vvvuithuizen@topvangroningen.nl
Ma 13.00 – 17.30 uur. Di t/m do 09.00 – 17.30 uur Vr 09.00 – 20.00 uur
Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

VVV Warffum 
Schoolstraat 4, 9989 AG Warffum. Tel. 0595-425245. info@topvangroningen.nl
Di t/m za 10.00 uur – 17.00 uur. Zon- en feestdagen 13.00 uur – 17.00 uur.

Informatiepunten
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        Welkom in

De Hondsrug 
 UNESCO Global Geopark

V� �e ���...

United Nations 
Educational, Scientific and 

Cultural Organization

UNESCO
Het geologische en historische belang van  
het Hondsruggebied is door UNESCO erkend  
en benoemd als geopark.
De Hondsrug UNESCO Global Geopark maakt 
onderdeel uit van 120 vergelijkbare geopar-
ken, verspreid over de hele wereld.

�n �� �or � ��
www.dehondsrug.nl

Het Hondsruggebied strekt zich uit van de stad 
Groningen aan de noordkant tot Coevorden aan de 
zuidkant. Het gebied is zo’n 150.000 jaar geleden 

ontstaan door een gigantische ijsmassa die het vlakke 
landschap veranderde in heuvels, dalen en stromende 

beken. Bos, open terrein en water maakten het 
landschap tot een ideaal leefgebied voor mens en dier.  

Hunebedden, boerderijen, dorpen en archeologische 
vondsten … ze geven ons informatie over de 

geschiedenis van het schitterende Hondsruggebied. 

Spannende verhalen
De Hondsrug UNESCO Global Geopark nodigt je uit 
voor een reis door de tijd. We vertellen je over de 
ijstijden en de harige mammoet die in het gebied 
leefde. We vertellen over de prehistorische mensen 
die hun doden begroeven in heuvels onder enorme 
zwerfstenen. We vertellen hoe boeren het landschap 
bewerkten en hoe veenarbeiders in armoede de  
kost verdienden. Je maakt het allemaal mee in  
De Hondsrug UNESCO Global Geopark.
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Hondsruggebied
Het Hondsruggebied strekt zich uit van 
de stad Groningen aan de noordkant 
tot Coevorden aan de zuidkant. Het 
gebied is zo’n 150.000 jaar geleden ont
staan door een gigantische ijsmassa 
die het vlakke landschap veranderde 
in heuvels, dalen en stromende beken. 
Bos, open terrein en water maakten 
het landschap tot een ideaal leefge
bied voor mens en dier. Hunebedden, 
boerderijen, dorpen en archeologische 
vondsten… ze geven ons informatie 
over de geschiedenis van het schit
terende Hondsruggebied. 

Spannende verhalen
De Hondsrug UNESCO Global Geo park 
nodigt je uit voor een reis door de 
tijd. We vertellen je over de ijstijden 
en de harige mammoet die in het 
gebied leefde. We vertellen over de 
prehistorische mensen die hun doden 
begroeven in heuvels onder enorme 
zwerfstenen. We  vertellen hoe boeren 
het landschap bewerkten en hoe 
veenarbeiders in armoede de kost 
verdienden. Je maakt het allemaal 
mee in De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark.

Wat wil je doen?
Waar ben jij in geïnteresseerd en wat 
zou je tijdens je bezoek aan De Honds
rug UNESCO Global Geopark willen 
doen? Dwalen door zalen van een mu
seum en je mee te laten voeren naar 
tijden van toen? Een dag fietsen met 
de kinderen en onderweg zwemmen 
in een bosvennetje met pannenkoeken 
en ijs toe? Samen met vrienden de hot
spots bezoeken die jullie als fans van 
geologie en archeologie niet willen 
missen? Ben jij van het sportieve soort 
en wil je paardrijden, mountainbiken 
of roeien? Zou je willen logeren in een 
hotel, in een bed&breakfast of op een 
camping om je meerdaagse bezoek tot 
een onvergetelijke ervaring te maken? 
Je bent van harte welkom in De 
Hondsrug UNESCO Global Geopark.

Waar ben je naar op zoek?
De Hondsrug UNESCO Global Geopark 
is een geologisch en cultuurhistorisch 
rijk en boeiend gebied. Het landschap 
kenmerkt zich door de aanwezigheid 
van bossen, heidevelden en beekjes 
die de glooiende velden doorsnijden. 
Je vindt er hunebedden, grafheuvels 
en restanten van karrensporen. De 

hooggelegen esdorpen met hun 
karakteristieke Saksische boerderijen 
ademen de sfeer van het leven van 
kleine boerengemeenschappen uit het 
verleden. Aan de oostkant bevinden 
zich de veenkolonieën ontstaan door 
het afgraven van veen dat na droging 
als brandstof (turf) werd verkocht. 
Archeologische vondsten zoals potten 
van aardewerk, gereedschap van 
steen en zelfs een uitmuntend be
waard gebleven veenlijk (Drents Mu
seum, Het Meisje van Yde) zijn in de 
collecties van musea te bewonderen. 
Je vindt het allemaal in De Hondsrug 
UNESCO Global Geopark.

UNESCO
Het geologische en historische belang 
van het Hondsruggebied is door 
UNESCO erkend als geopark.
De Hondsrug UNESCO Global Geopark 
maakt onderdeel uit van 120 vergelijk
bare geoparken, verspreid over de 
hele wereld.

info@dehondsrug.nl
www.dehondsrug.nl
facebook.com/dehondsruggeopark
twitter.com/Hondsruggeopark 

Welkom in De Hondsrug UNESCO Global Geopark

© 2017 De Hondsrug UNESCO Global Geopark. Tekst: Arjen Snijder / Het Noorden Communiceert

Heeft u wel eens aan de schandpaal gestaan? Een cel van 
binnen gezien? Op de stoel van de rechter gezeten? In 
het Gevangenismuseum in Veenhuizen kan het allemaal. 
En er is meer te beleven! In het Gevangenismuseum 
ontdekt u welke straffen er vroeger waren en hoe een 
strafinrichting er toen uitzag. Ook het bijzondere verleden 
van Veenhuizen als “Pauperparadijs’ en justitiedorp komt 
hier tot leven. 

Wat gebeurt er met je als je een misdrijf pleegt? Maak 
kennis met vijf personen die een strafbaar feit hebben 
begaan. Volg hen tijdens hun arrestatie, veroordeling 
en gevangenschap in onze interactieve presentatie over 
gedetineerden en detentie. Tevens kunt u onder leiding 
van een gids een kijkje nemen in de Rode Pannen, een 
echte gevangenis. Zo kunt u zelf ervaren hoe het is om in 
de bajes te zitten. 

Voor kinderen vanaf 7 jaar is er de spannende speurtocht 
‘De Vloek van Veenhuizen’. Jongere kinderen die met hun 
(groot)ouders het museum bezoeken kunnen de Lange 
Leo kinderroute volgen. Op woensdag- en zondagmiddag 
en in de schoolvakanties kan er bovendien een rondrit 
worden gemaakt in een echte oude Boevenbus.
 

Nationaal Gevangenismuseum 

Oude Gracht 1, Veenhuizen
0592-388264 | info@gevangenismuseum.nl
www.gevangenismuseum.nl
www.vakantieveenhuizen.nl 

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 10.00-17.00 
uur. In de schoolvakanties ook op maandag open. 

Nationaal Gevangenismuseum… is bepaald geen straf! 



Drenthe is uniek te 
noemen. Nergens 
anders in Nederland 
zijn zoveel archeo-
logische vondsten 
gedaan en zijn er nog 
zoveel monumen-
tale overblijfselen 

zichtbaar in het landschap. De meest bijzondere 
monumenten zijn de hunebedden. Iedereen die 
in Drenthe is, komt vroeg of laat in aanraking met 

één van deze oudste 
monumenten van 
Nederland. Nog altijd 
weten we niet veel 
over het sociale en 
culturele leven van 
deze vroege boe-
rencultuur. Wat wel 

bekend is geeft ons een verrassend inzicht in het 
dagelijkse leven van de Hunebedbouwers.

Het Hunebedcentrum
In het Hunebedcentrum in Borger, gelegen naast 
het grootste hunebed van Nederland, wordt op een 
verrassende wijze het leven van de Hunebedbou-
wers neergezet. Door middel van bijzondere ten-
toonstellingen wordt ingegaan op de vele mysteries 
die rondom de hunebedden bestaan. We willen u 
graag uitnodigen in het Hunebedcentrum om deze 
ontdekkingsreis naar het leven van 5000 jaar terug 
te ontdekken. U zult na deze reis Drenthe beter 
begrijpen en met nog meer enthousiasme door onze 
bijzondere provincie reizen.

Hondsruggebied en Oertijdpark
Bij het Hunebedcentrum kunt u, 
naast het grootste hunebed van Ne-
derland, niet alleen het verhaal van 
de Hunebedbouwers zien maar ook 
het verhaal van de ontstaansgeschie-
denis van het Hondsruggebied. U 
kunt de expeditiepoort van UNESCO 
Geopark de Hondsrug bezoeken 
waar het verhaal van 150.000 jaar 
geschiedenis van het Hondsdrugge-
bied is te zien, u kunt wandelen in 

de grootste keientuin 
van Nederland en in 
het Oertijdpark waar 
u een prehistorische 
belevingstocht in de 
buitenlucht kunt ma-
ken en waar u in het 
klein de geschiedenis 
van het Hondsruggebied kunt beleven. Op het ter-
rein van het Oertijdpark vind u ook een blotevoeten 
pad en een vlindertuin. 

Winkel en café
Als u even rust wilt 
of een leuk souvenir 
wilt kopen dan kunt 
u naar onze museum-
winkel of museum-
café met terras en 
uitzicht op het grootste hunebed van Nederland. 

Hunebednieuwscafe
Bent u geïnteresseerd in onderwerpen als hunebed-
den, prehistorie, ijstijden, mammoeten en derge-
lijke dan nodigen we u uit om eens te kijken op ons 
gratis e-magazine – www.hunebednieuwscafe.nl. 
Er gaat een wereld voor u open.We nodigen u graag 
uit om eens langs te komen en te ontdekken hoe de 
wereld van onze voorouders eruit zag. 

Meer informatie zie www.hunebedcentrum.nl
Adres: Hunebedstraat 27 in Borger


