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WesterWolde
dAAr WAAr NederlANd 

oNtstAAN Is

NAtuur
Weinig gebieden in Nederland zijn zo rijk bedeeld met 
variërende en uiteenlopende landschappen, bossen en 
natuurgebieden als Westerwolde in de provincie Gro-
ningen. de rust neemt er meteen bezit van je. Wie het 
stadsgedruis even wil verwisselen voor het buitenleven, 
kan in Westerwolde terecht in maar liefst 2.200 hectare 
bos en natuurgebied. Heidevelden, beekdalen, oude bos-
sen, verscholen vennen en moerassen. de natuurgebie-
den in Westerwolde zijn rijk aan - soms zeldzame - flora 
en fauna. Je voelt je teruggaan in het Nederland van 
weleer en geniet van de schitterende natuur…

ontdek Westerwolde en de vele bezienswaardigheden.
Kijk voor meer informatie en tips op toerisme.groningen.nl

WesterWolde.GroNINGeN.Nl

TIP: Westerwolde heeft een groot aan-
tal mooie fietsroutes van allerlei lengtes 
uitgezet, zodat je het gebied zelf op de 
fiets kunt ontdekken. Via honderden 
kilometers fietspad en tientallen beweg-
wijzerde routes - ook dwars door de 
velden - met afwisselende landschappen, 
prachtige natuurgebieden en bossen, 
indrukwekkende boerderijen en de vele 
gezellige dorpen.

TIP: tuinenthousiasten, opgelet! In het 
fraaie en gevarieerde landschap, met bos-
gebieden en meanderende riviertjes zoals 
de ruiten Aa liggen verassende (slinger)
tuinen. de slingertuinen zijn een typisch 
Groninger variant van engelse landschaps-
tuinen. Absoluut een bezoek waard!

TIP: er zijn uitgebreide mogelijkheden 
om Westerwolde te voet te ontdekken. 
Hiervoor zijn gekleurde paaltjesroutes 
voor wandelaars uitgezet. Haal een 
route van internet en ontdek bijzondere 
natuurgebieden, prachtige landschappen, 
historische dorpen, oude essen en nog 
veel meer. Bezoek ook het jaarlijkse 
Wandelweekend: wandelen door en langs 
één van de mooiste beekdalen van europa 
- de ruiten Aa en de Westerwoldse Aa.

TIP: tijdens de jaarlijkse tuin & Kunst 
tiendaagse kun je heerlijk langs een 
uitgestippelde route fietsen of wandelen. 
een aantal van deze particuliere tuinen 
zijn speciaal voor het evenement open 
voor bezoekers en velen organiseren 
activiteiten op het gebied van kunst. een 
ideale gelegenheid om nog eens terug te 
komen naar deze schitterende streek.



TIP: In de bossen van ter Apel vind je 
Wonderwereld. Beleef de fantastische 
verhalen van Greurt de Groninger reus, 
tante Beppie de heks en Zwammer het 
paddenstoelenmannetje. Wonderwereld 
biedt plezier voor jong en oud. sprook-
jes, speurtochten, speellandschappen 
en veel bijzondere dieren. 

TIP: reis ieder jaar in mei terug in de 
tijd tijdens de slag om Bourtange. Beleef 
1814 met als hoogtepunt de nagespeelde 
veldslag met bijna 600 figuranten. 

WesterWolde 
Westerwolde wordt pas vanaf 1803 tot de provincie Groningen gerekend. 
daarvóór  was het een aparte ‘heerlijkheid’. de naam Westerwolde, 
gelegen in het oosten van de provincie Groningen, getuigt al van de uit-
zonderlijke positie. de verklaring ligt over de grens. de streek was vanaf 
de 9e eeuw in leen bij het klooster Corvey (Noordrijn-Westfalen); vanuit 
duits perspectief ligt het gebied inderdaad in het westen… de regio 
Westerwolde lag lange tijd geïsoleerd en is dit naar eigentijdse begrippen 
nog steeds. Aan drie zijden werd het ingesloten door het grootste moeras 
van europa, het Bourtangerveen. Bewoning was slechts mogelijk in de 
beekdalen die het gebied doorsneden. de rivierduinen hierlangs zijn een 
schatkamer voor archeologen. sporen van tal van prehistorische neder-
zettingen zijn tijdens ontginning in de vorige eeuw blootgelegd. de hogere 
zandgronden bij de rivieren bleven lange tijd de enige bewoonde gebieden. 
Hier vinden we de esdorpen en –gehuchten ( es = terp). later vond ook 
bewoning plaats op tangen, hoge zandruggen in het veen. Hierover liepen 
ook de schaarse verbindingswegen. Al met al maakt dit de streek tot een 
origineel en uniek stukje historisch Nederland. 

VestING BourtANGe 
In het dorpje Bourtange zijn de oorspronke-
lijke historische vestingwerken prachtig ge-
reconstrueerd. Bourtange is weer helemaal 
teruggebracht naar de vestingstad die het 
ooit was: met ophaalbruggen, officiershuizen 
en kanonnen terug naar het jaar 1742, 
maar dan met gezellige horeca en leerzame 
musea. In 2011 door de ANWB uitgeroepen 
tot leukste uitje van de provincie Groningen!

Klooster ter Apel
Het beroemde Klooster ter Apel (anno 
1465) ligt in het uiterste zuidoosten 
van de provincie Groningen op een 
beboste zandrug langs de eeuwenoude 
handelsroute van Münster naar de 
stad Groningen. Voor doortrekkende 
reizigers en pelgrims was het klooster 
een plaats van gastvrijheid en toewij-
ding. Hoewel accenten zijn verlegd, is 
Klooster ter Apel tot op de dag van 
vandaag een echte ontmoetingsplaats 
gebleven. Voor kunst- en cultuurlief-
hebbers vanwege de oude en nieuwe 
architectuur, de permanente en wis-
selende exposities. de akoestiek van de 
kanunnikenkerk is onvolprezen.

TIP: leer de streek kennen vanaf een 
andere kant. pleziervaarders en kano-
vaarders zullen helemaal bijkomen op de 
kanalen, rivieren en beken in deze streek. 
Vele heerlijk afgeschermde kilometers.

TIP: In Wedde staat het ´Huis te Wedde .́ 
de burcht uit de 14e eeuw staat ook 
wel bekend als het enige kasteeltje van 
de provincie Groningen. In de 16e eeuw 
werden er heksenprocessen gevoerd. de 
burcht in Wedde heeft zelfs aan de basis 
gestaan van het ontstaan van de huidige 
Nederlanden. de slag bij Heiligerlee is op 
de Burcht in Wedde voorbereid.

TIP: de rijke historie van het pittoreske 
oudeschans, net vóór grensplaats Bad 
Nieuweschans, krijgt in het plaatselijke 
Vestingmuseum nieuwe glans. de boeiende 
geschiedenis met veel oorlogsgeweld komt 
tot leven door de honderden gebruiks-
voorwerpen, die tijdens archeologische 
opgravingen in de vesting zijn gevonden. Je 
krijgt in het museum een goed beeld van 
hoe de mensen in de 17e en 18e eeuw in een 
vesting leefden en werkten.

TIP: de kerken en torens hebben een 
zeer rijke historie die vaak honderden 
jaren teruggaat. Westerwolde kent 
ook een rijke orgeltraditie en prachtige 
historische orgels…

TIP: de musea in Westerwolde bevinden 
zich vaak in bijzondere of historische 
panden. Van een oud treinstation tot 
een voormalig gemeentehuis en van een 
koekjesfabriek tot een herenboerderij.

TIP: De Museumspoorlijn S•T•A•R rijdt 
sinds 1994 met een gerestaureerde oude 
stoomtrein en dieseltreinen tussen Veen-
dam en Musselkanaal. Het spoor loopt 
nagenoeg geheel langs de grens tussen 
Groningen en drenthe, de semslinie, en 
doorkruist daarmee de fascinerende 
streek die bekend staat als de Veenkolo-
niën van oost-Groningen. Met een lengte 
van 26 km is het de langste museumlijn 
van Nederland. 


