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E
r zijn zelfs in het overbevolkte Nederland
plaatsen waar je uren kunt dwalen zonder
amper iemand tegen te komen. Neem
Westerwolde, dat stukje Oost-Groningen
waar de wereld volgens velen zo’n beetje

ophoudt. Wat een rust, wat een prachtig, glooiend,
vrijwel onaangetast landschap! Waar het nieuws nog
lijkt te worden bepaald door een gestolen fiets of een
gevonden sleutelbos.

Honderden jaren geleden waren hier nog ondoor-
dringbare moerassen. Maar in de loop van de eeu-
wen kwam er grootschalige veenwinning en
ontstonden er uitgestrekte land- en bosbouw-
gebieden doorsneden door kabbelende rivier-
tjes. Voor de afwatering en aardappeltrans-
porten werden ze gekanaliseerd en rechtge-
trokken, maar de afgelopen decennia zijn ze
weer in hun oorspronkelijke staat terugge-
bracht. Daardoor meanderen de Ruiten Aa,
Westerwoldse Aa en Mussel Aa weer als
vanouds.

In de Ruiten Aa gaan we een stukje ka-
noën. Geliefde bezigheid voor jong en oud,
waarmee je op een unieke manier kennis-
maakt met het landschap. Je kunt hier als je
wilt zelfs dagenlang peddelen, want er ligt ruim
honderd kilometer kanowater. Al peddelend zien
we dat de walkanten van de weer slingerende beek

zo zijn gemaakt dat dieren makkelijk in en uit het
water kunnen komen.

Op de oevers vindt u als u goed oplet beverburch-
ten, maar ook bijvoorbeeld het Theater van de Na-
tuur, gelegen op een uitkijkheuvel. De traptreden
naar boven zijn voorzien van gedichten van onder
anderen Harry (Cuby) Muskee, Adriaan Morrien en
Jan Mulder. 

Natuurlijk gaan we fietsen; honderden kilometers
aan fietspaden liggen er klaar voor. Onderweg ko-
men we niet alleen langs de recreatieplas De Sellin-
ger Beetse, maar ook langs de groenwinkel van boer
Geert. De casanova van Boer Zoekt Vrouw zelf is er

helaas niet. Daarom maar aan de aardbeienvlaai bij
Gasterij De Noormee. Gemaakt van de aardbeien

van Geert. Heerlijk! 
Iedereen hier kent Geert, vertelt Siep Lieu-

wes van restaurant De Ruiten Aa. „Toen hij
net met zijn bedrijf begon, reed hij nog als
buschauffeur hier in Westerwolde rond.
Gezellige kerel, altijd in voor een praatje. Hij
is nu heel gelukkig met Geertje!” Siep be-

heert naast het restaurant ook een fraaie
camping, de Bronzen Eik. Van alle gemakken

voorzien, maar zelfs in het hoogseizoen nog
volop ruimte. Geen massatoerisme dus; hier

wordt het ’s nachts nog echt donker. We spelen
met Siep een spelletje footgolf. Het spel gaat net als

golf, maar dan met de voet, een voetbal en uiteraard
een grotere hole. Heel populair bij kinder- en groep-
feestjes.

Niet alleen bij Siep, maar ook bij Camping Wed-
derbergen, dat met onder meer een fraai subtropisch
zwembad wat meer op families en kinderen is inge-
steld, is een startpunt van een in totaal 250 kilome-
ter lang mountainbikeparcours. Maar Westerwolde
is ook een wandelparadijs. Hier ligt niet alleen het 80
km lange Westerwoldepad, maar ook Nederlands
mooiste langeafstandswandelweg, het Noaberpad. 

Waar is er nou nog meer te doen in Westerwold?
Bourtange is heel erg populair. Zij die op de lagere
school nog Vaderlandse Geschiedenis hebben gehad,
kennen ongetwijfeld het jaartal 1568, behorend bij de
Slag bij Heiligerlee. Het begin van de latere Repu-
bliek der Zeven Verenigde Nederlanden, het huidige
Nederland dus. De slag werd voorbereid op de borg
van Wedde en Bourtange was een belangrijk bastion
in de volgende Tachtigjarige Oorlog met de Spanjaar-
den. De vestingstad is weer helemaal teruggebracht
naar die oude staat: met ophaalbruggen, officiers-
huizen en kanonnen, maar ook met gezellige horeca
en leerzame musea. Bent u niet zo gek op al die
drukte, ga dan naar het iets kleinere, maar net zo

fraaie en even oude Oudeschans.
En Westerwolde heeft een nieuwe toeristische

trekpleister: het landgoed Tenaxx, net buiten Wed-
de. In 2004 stond er tot verbazing van de plaatselijke
bevolking ineens een prachtig wit landhuis in een
groot aardappelveld. Eigenaar Wouter Oudemans en
zijn vrouw richtten sindsdien een derde van de op-
pervlakte is als arboretum met 700 treurbomen,
waarvan er in totaal 1400 op onze aarde bestaan. Het
unieke treurbomenbos is daarmee het grootste van
de wereld. De familie Oudemans plantte inmiddels
op het dertig hectare grote landgoed 300.000 bomen.
Met soorten waarvan sommige al bestonden toen er
nog dinosaurussen op aarde rondliepen. 

Om het landgoed rendabel te maken, nodigde
Oudemans Franja Dieckmann uit, dino-expert en
eigenaar van diverse dinoparken in Duitsland. Sa-
men met hem ontwikkelde Oudemans een concept
dat enorm aanslaat bij jonge gezinnen. Levensgrote
replica’s van de prehistorische dieren staan tussen
de duizenden bomen. Kinderen kunnen in het Krijt-
woud op zoek naar de dino’s, waar tussen het gebla-
derte allerlei, soms echt dinogebrul is te horen. Maar
je kunt ook met pijl en boog naar ze op jacht en er is
een ruim vier kilometer lange survivalrun aangelegd.
Oudemans verwacht in de toekomst minimaal
50.000 bezoekers te mogen ontvangen. Wel uitkijken
dat het niet te druk gaat worden in Westerwolde!

Heerlijk
Westerwolde

Denk aan Groningen en je ziet uitgestrekte akkers en
verre horizonten. In Westerwolde, aan de Duitse grens,

vonden we echter niet alleen slingerweggetjes, 
mooie stukjes hei en uitgestrekte bossen, maar ook 
dinosaurussen en de groenwinkel van Boer Geert!

Door Joop Duijs

Er ligt 100 km kano-
vaarroute in Westerwolde.
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Rust, dino’s en Boer Geert

Terug in 
de tijd

Oude tijden
herleven op 13
en 14 augustus
a.s. tijdens het

Vesting Specta-
culum in de

vrijwel geheel
gerestaureerde

vestingstad
Bourtange.

Verkleed als
ridder, lands-
knecht, huur-

ling, musketier,
muzikant, goo-
chelaar of han-
delaar brengen
allerlei acteurs
en figuranten
het leven van

toen weer hele-
maal terug.

Meer info via
bourtange.nl


