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We nemen je eventjes mee terug in de tijd.  
Toen het land van Oldambt nog bestierd werd door 
herenboeren, de dagen lang waren en graan het  
goud was. Terug naar het einde van de 19e eeuw. 
Om je heen de vele graanvelden. Op de vruchtbare 
kleigronden stonden voorhuizen als kastelen met grote 
schuren erachter. Rijk waren ze, die zelfbenoemde 
herenboeren. Het graan verdiende goed. De vele 
arbeiders op het land minder. De kloof tussen arm  
en rijk was zichtbaar. Het succes van het gebied  
des te meer. Het was de graanschuur van Europa.  
Het was de tijd van De Graanrepubliek. Van melkboer 
tot koningin: iedereen is groot geworden met Brinta 
van Gronings graan. Het wuivende goud leidde in 
Oldambt tot steenrijke boeren, lokaal communisme 
en enorme fabrieken van rood baksteen. De vlam 
doofde, maar het vuur van De Graanrepubliek bleef 
smeulen. Anno nu wordt er in deze regio weer volop 
gezaaid, geteeld, gemout, gebrouwen, gebakken en 
gestookt. Voeg daar het Oldambtmeer, de ligging aan 
Waddenzee UNESCO Werelderfgoed en de grote 
hoeveelheid evenementen aan toe en je hebt een gebied 
dat absoluut de moeite van een bezoek waard is.
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Met deze kaart kan jouw ontdek-

kingstocht door Oldambt beginnen. 

Een groot aantal punten komt 

uitgebreid aan bod in dit magazine, 

maar ter inspiratie hebben we ook 

nog een aantal (onontdekte) parels 

toegevoegd. Combineer ze in een 

dagtrip en laat je verrassen door de 

veelzĳdigheid van Oldambt. 
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GEBIED VAN TEGENSTELLINGEN 
Oldambt heeft een rijke historie als Graanrepubliek,  
maar tot begin 1750 hielden de boeren langs de 
Dollard vooral koeien. Het gebied werd in die jaren 
getroffen door de runderpest en overstromingen, 
die de veestapel in een aantal jaren uitroeide. 
Omdat nieuwe koeien een enorme investering 
waren, stapten boeren over op graan. Een gouden 
greep! Voor het eind van de 19e eeuw steeg de 
graanprijs tot astronomische hoogte terwijl land 
en arbeid goedkoop was. Deze combinatie van 
omstandigheden maakte de graanboeren steeds 
rijker en de landarbeiders armer.  

De boeren noemden zich ‘herenboeren’ en 
bouwden paleizen met grote boerenschuren 
erachter. Ze tennisten, bedreven politiek,  
hielden dressuurpaarden en gaven leiding 
aan hun bedrijf. Ze richtten studiegroepen en 
rederijkerskamers op. In de winter zaten de 
meeste arbeiders werkloos thuis, waar ze te maken 
kregen met bittere armoede. De tegenstelling 
was groot. Door deze scheve verhoudingen 
kwam het communisme in Oldambt tot bloei.

VERANDERINGEN
Van 1958 tot 1973 was Sicco Mansholt Europees 
landbouwcommissaris. Hij voerde veel 
veranderingen door die nu nog te zien zijn in 
Oldambt. Hij hield de graanprijzen kunstmatig 
hoog en stimuleerde schaalvergroting, wat 
resulteerde in uitgestrekte velden vol tarwe. 
Maar deze veranderingen en mechanisatie 
brachten arbeiders alleen maar minder werk. 
De boeren deden gaandeweg steeds meer en 
hadden geen hulp meer nodig. Inwoners van 
Oldambt zochten naar een andere manier om 
industrie naar de regio te halen, zoals de bouw 
van een groot kanaal voor zeeschepen, dat 
dwars door de Dollard zou gaan. Hier maakte de 
milieubeweging bezwaar tegen, omdat dit het 
kwelderlandschap zou aantasten en de fauna 
zou bedreigen. Symbool hiervoor stond de kluut, 
een wadvogel op dunne, hoge pootjes. Ondanks 
dat de sluizen in de Dollard al waren aangelegd 
bij de Punt van Reide, werd het Dollardplan in 
1974 uitgesteld en uiteindelijk afgeblazen.

NATUURGEBIED
Inmiddels is een deel van het landbouwareaal 
teruggegeven aan de natuur. In het hart  
van de regio, op de plek waar vroeger 
aardappelen, bieten, bonen, mais en bovenal 
onderstammen voor rozen geteeld werden, 
werd in 2006 het woonproject Blauwestad 
aangelegd, met als onderdeel het 800 hectare 
grote Oldambtmeer. Blauwestad moest een 
economische impuls geven en honderden 
nieuwe bewoners aantrekken. Naast de aanleg 
van het Oldambtmeer is er ook 350 hectare 
nieuwe natuur aangelegd en 25 kilometer  
aan dijken. Op een groot gedeelte kun je  

wandelen of fietsen. Langzamerhand  
begint dit ambitieuze project zijn vruchten  
af te werpen.

AMBACHTELIJKE PRODUCTEN
In de laatste jaren is er in De Graanrepubliek 
weer sprake van een omwenteling.  
Een aantal graanboeren werkt aan een  
nieuwe, eerlijke voedselketen, in harmonie  
met de natuur. Daarvoor verbouwen ze  
onder andere oude graansoorten die zorgen  
voor meer en rijkere smaken. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld in de Oude Remise, een  
voormalige stoomlocomotievenloods in  
Bad Nieuweschans. Op deze plek wordt  
muesli, brood, pasta, bier en jenever  
gemaakt. Hier kun je kennismaken met 
de ambachtelijke productieprocessen 
en de producten proeven. Ook wordt 
de rijke historie van De Graanrepubliek 
verteld in beeld en geluid.

Als je van Groningen naar Duitsland  
rijdt, kom je voorbij een uniek  
landschap. Oldambt kenmerkt zich  
door uitgestrekte graanvelden.  
In het voorjaar komt een zee van  
frisgroene stengels je tegemoet,  
terwijl je in de zomermaanden wordt  
begroet door het wuivend goudgeel.  
Ben je er rond oogsttijd, dan ruik je  
de geur van smaakvol tarwe. Er wordt 
nog volop gezaaid, geteeld, gemout, 
gebrouwen, gebakken en gestookt. 
Welkom in De Graanrepubliek!

WUIVENDE 
GRAANGRASSEN
ENHERENBOEREN

NATUURGEBIED

GRAANREPUBLIEK

AMBACHTELIJKE PRODUCTENVERANDERINGEN

WOGENDE GETREIDEHALME 

UND GROSSBAUERN

Vor Ende des 19. Jahrhunderts stieg der 

Getreidepreis in Oldambt in astronomische 

Höhen, während Land und Arbeitskräfte billig 

waren. Die Getreidebauern wurden immer 

reicher und die Landarbeiter immer ärmer. 

Die „Großbauern“ bauten Paläste mit dahinter 

gelegenen riesigen Bauernscheunen, während  

die meisten Arbeiter in bitterer Armut lebten.  

Durch dieses Ungleichgewicht in den 

Verhältnissen blühte der Kommunismus auf.  

Die Gutshöfe sind noch heute in der Landschaft 

zu sehen. Die ehemaligen Ackerflächen 

wurden inzwischen in attraktive Naturgebiete 

umgewandelt mit umfangreichen Möglichkeiten 

für Freizeit und Naherholung. Im Herzen der 

Region wurde 2006 das Wohnprojekt Blauwestad 

angelegt und darin auch der 800 Hektar große 

See Oldambtmeer. Auch wurden 350 Hektar 

neue Natur angelegt und 25 Kilometer an 

Deichen errichtet. Auf einem Großteil davon 

kann man heute Wandern oder Radfahren.
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Op de pedalen de regio verkennen:  
heerlijk in je eigen tempo, genietend 
van de prachtige natuur en bijzondere 
bezienswaardigheden. Tussendoor geef je je 
benen wat rust door met een kop koffie op een 
terras neer te ploffen tot het tijd is om weer 
op de fiets te stappen. In De Graanrepubliek 
zijn er diverse routes te volgen, waaronder 
de Beleefroute. Een aanrader, want de 
naam zegt het al: er is genoeg te beleven!

De Beleefroute is een 58 kilometer lange  
fietsroute door het Oldambt. Op je gemak 
fiets je door de polders, langs Werelderfgoed 
de Waddenzee en over de langste fietsbrug 
van Europa. Onderweg zie je de eindeloze 
graanvelden, weelderige boerderijen, kerkjes  
en dorpjes en waan je je af en toe buiten de 
bewoonde wereld. De route bestaat uit  
17 verschillende etappes. We lichten een 
aantal bijzondere etappes van de routes uit. 

—
Etappe 1 en 2  /  26-23-91
Herken jij ze?
De route begint bij de Oude Remise in  
Bad Nieuweschans. Oldambt staat bekend 
als landbouwgebied waar altijd wat te zien 
is. Afhankelijk van het seizoen waarin je het 
gebied gaat ontdekken, kun je verschillende 
gewassen herkennen, zoals wintertarwe, 
gerst, koolzaad, luzerne en bieten.

—
Etappe 3  /  91-22
Spot de Top 5
De fietsroute gaat verder door de polders, de 
uitgestrekte horizon tegemoet. Dit deel van het 

BELEEFROUTE

gebied is geliefd bij vogels: er leven hier talloze 
broed- en trekvogels. Spot bij de buitendijkse 
vogelkijkhut De Kiekkaaste de zeearend of deze 
top 5 van prachtige vogels: kiekendief, brandgans, 
veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart.
 
—
Etappe 4  /  22-97
I’m on top of the world
Als je bij knooppunt 97 op de dijk klimt, kijk je 
uit over de Dollard: een ongerept natuurgebied 
waar zout en zoet water elkaar ontmoeten. De 
Dollard is een bijzonder gebied, dat onderdeel is 
van Waddenzee UNESCO Werelderfgoed. De 
Waddenzee bevindt zich in goed gezelschap, 

want deze status wordt gedeeld met de Grand 
Canyon, Himalaya en het Great Barrier Reef. 

—
Etappe 5 en 6  /  97-96-92-90-12
Fietsen over de zeebodem
Het grootste deel van De Graanrepubliek 
was vroeger water. Door inpoldering heeft 
de Waddenzee nieuwe stukken land moeten 
inleveren. Eigenlijk fiets je hier over de 
zeebodem: best bijzonder. Een kustgebied 
als dit kenmerkt zich door dijken, die het 
land tegen de zee moeten beschermen. De 
verschillende dijken dragen de ludieke benaming 
waker, dromer en slaper. Zie jij ze liggen?
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—
Etappe 7 en 8  /  12-10-57
Oldambtmeer en Midwolda
De route brengt je nu langs de noordzijde van het 
Oldambtmeer. Nog niet zo lang geleden was dit 
landbouwgrond, nu is het een groot recreatiemeer 
en woongebied, genaamd Blauwestad. Vervolgens 
fiets je door het mooie dorpje Midwolda met 
prachtige oude panden, zoals de statige 
Blauwestadhoeve (Hoofdweg 156) en de sierlijke 
Boerderij Hermans Dijkstra (Reinste Abdenaweg 1).

—
Etappe 9 en 10  /  57-03-04-93
Op naar De Toekomst
Aan de linkerkant verschijnt de Ennemaborg, 
een van de weinig bewaard gebleven Groninger 
borgen. De borg is gelegen op een riant stuk  
grond met een bos waar je prachtig kunt  
wandelen. Fiets je verder, dan stuit je op de 
voormalige strokartonfabriek ‘De Toekomst II’,  
een prachtig cultuurhistorisch pand. Tot eind  
jaren ‘60 werd hier karton gemaakt van stro,  
het restproduct van de graanteelt. Tegenwoordig 
is het een evenementenlocatie. 

—
Etappe 11, 12 en 13  /  93-94-56-15
Via Heiligerlee naar Winschoten en Blauwestad
Het Graaf Adolfmonument herinnert ons aan 
de Slag bij Heiligerlee: een belangrijk moment 
in het ontstaan van Nederland in 1568. Na een 
bezoek aan het nabijgelegen Museum Slag 
bij Heiligerlee fiets je door naar Winschoten. 
Je passeert de graanmolens Berg, Dijkstra en 
Edens en fietst verder over de Pieter Smitbrug, 
de langste fietsbrug van Europa. Deze brug is 
vernoemd naar de in 2018 overleden geliefde 
burgemeester Pieter Smit. De komende minuten 
fiets je door Blauwestad, een nieuwe Nederlandse 
plaats die pas officieel erkend is in 2005.

—
Etappe 14 en 15  /  15-18-25
Lange en smalle percelen
Je vervolgt de fietsroute richting Beerta. Beerta 
heeft een sterke communistische historie. 
Oldambt is de enige gemeente in Nederland 

waar nu nog een communistische partij (VCP) 
in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. 
In dit stukje Oldambt staan de boerderijen 
relatief dicht bij elkaar. Best gek als je bedenkt 
dat boeren in deze regio vaak gigantische 
landbouwpercelen hebben. Dit komt door het 
zogenaamde recht van opstrek: bij inpoldering 
had iedere boer recht op het stuk ingepolderd 
land dat recht achter zijn perceel gelegen was.
—
Etappe 16 en 17  /  25-26
Schanskerdijk en eindpunt
Je bent bijna aan het einde van de fietsroute.  
Hier kun je nog een glimp van de rijke 
geschiedenis van het Oldambt opvangen.  
Als je in noordelijke richting kijkt, heb je 
namelijk uitzicht over een typisch Oldambtster 
plaatje. Je kijkt uit over de gigantische graan-
velden en in de verte de statige boerderij 
Schanskerdijk: de goudgele rijkdom
van De Graanrepubliek Oldambt.

Wil je meer weten over de Beleefroute?  
De gehele route kun je vinden op 
beleefroutedegraanrepubliek.nl of scan  
de QR-code op pagina 11.

DAS OLDAMBT ERLEBEN

Auf der 58 km langen Fahrradroute durch die 

sogenannte „Graanrepubliek“ (Getreiderepublik) 

im Oldambt erlebt ihr das Gebiet, in dem das 

Getreide bis zum Horizont reicht, in seiner 

vollen Pracht. Ihr radelt durch Polder, entlang 

des Weltnaturerbes Wattenmeer und über die 

längste Fahrradbrücke Europas. Lasst euch 

unterwegs von den endlosen Getreidefeldern, 

prächtigen Bauernhöfen, Kirchen und Dörfern 

verzaubern. Und haltet ruhig ab und zu an, um 

das wunderschöne Oldambt zu genießen.

START FAHRRADROUTE

Oude Remise

Locloods 1877

Oudezijl 1

Bad Nieuweschans

…KURZ ZUSAMMENGEFASST
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  ONTDEK
OLDAMBT 
  VANAF
  HET
  WATER

Terwijl je zachtjes over de golven deint, koers je  
naar het volgende dorpje of bezienswaardigheid. 
Ondertussen vergaap je je aan het spectaculaire 
uitzicht van De Graanrepubliek. De jachthavens rond 
Blauwestad zijn het perfecte startpunt voor een 
vaarvakantie door het oostelijke deel van Groningen.



—
3,5 uur
Rondje Blauwestad
Het Rondje Blauwestad leent zich goed  
voor als je slechts een paar uurtjes wilt varen.  
De route begint bij de jachthaven in Midwolda 
en leidt je over het Oldambtmeer en door alle 
woonwijken van Blauwestad. Onderweg passeer 
je leuke restaurants met terras aan het water, een 
speeltuin voor de kinderen in Beerta en vissteiger 
de Blauwe Loper. Meer af en toe aan om van het 
uitzicht te genieten of maak een wandeling in het 
natuurgebied Reiderwolde, dat ook op de route 
ligt. De rode uitkijktoren van dit natuurgebied spot 
je al van ver. Het gebied bestaat uit 200 hectare 
gevarieerd landschap met bossen, graslanden, 
moerassen, rietlanden, rijen knotwilgen, 
kikkerpoelen en oeverzwaluwwanden. Je kunt 
hier goed wandelen, fietsen en fruit plukken, in 
de juiste tijd van het jaar. Naast de toren liggen 
een amfitheater en een natuurbegraafplaats. 
Je vaarroute eindigt weer in Midwolda, waar 
een van de grootste recreactiestranden 
van de provincie Groningen ligt.

—
1 of 2 dagen
Oldambtroute 
Wil je je zeebenen testen, dan is de  
Oldambtroute een aanrader. Deze route voert  
je van Winschoten, via het Oldambtmeer,  
naar Nieuwolda en via Scheemda weer terug  
naar Winschoten en is te varen in één of twee 
dagen. Vaar even, voordat je Winschoten  
uitgaat, naar de historische haven van de stad.  
Na het Oldambtmeer en Nieuwolda volg  
je het Termunterzijldiep richting Scheemda. 
Onderweg kom je door ’t Waar en Nieuw Scheemda:  
het mooiste stuk van de route. Je passeert een 
prachtige molen en omdat in ’t Waar de bomen 
boven het diep groeien, heb je het gevoel dat je 
door een bos vaart. Op een werf in dit dorp is het 
eerste Waarschip (een houten kajuitzeiljacht) 
gebouwd. Vaar je verder, dan kom je bij het 
sluisje van Scheemda, die je zelf moet bedienen. 
Het verval is zo’n 2 meter, dus bind de boot 
in de sluis niet aan de kant vast. Het eindpunt 
van deze route is het mooie Winschoten.

VARENOPHET  
OLDAMBTMEEREN  
RONDBLAUWESTAD

BOOTSFAHRTEN AUF DEM 

OLDAMBTMEER UND IN BLAUWESTAD

2015 wurde das Oldambtmeer mit der Blauwe 

Passage verbunden. Dadurch war der See nicht 

mehr nur vom Winschoterdiep aus erreichbar, 

sondern auch von der Stadt Groningen und vom 

Dollart aus. Ein Urlaub mit einer Yacht auf den 

Gewässern in dieser Region lässt sich jetzt viel 

einfacher planen. Oldambt besitzt insgesamt acht 

Yachthäfen mit zahlreichen Anlegestellen, an 

denen man häufig auch übernachten kann. Vier 

der Yachthäfen liegen direkt am Oldambtmeer 

oder ganz in der Nähe: eine ideale Ausfallstelle. 

Ein Beispiel für eine herrliche Bootsfahrt ist das 

Rondje Blauwestad (3,5 Stunden). Die Route 

beginnt am Yachthafen in Midwolda und führt 

Sie über das Oldambtmeer und durch alle 

Wohnviertel von Blauwestad. Ein anderer Tipp 

ist die Oldambtroute (1 bis 2 Tage). Diese Route 

führt Sie von Winschoten über das Oldambtmeer, 

nach Nieuwolda und über Scheemda wieder 

zurück nach Winschoten. Unterwegs begegnen 

Sie zahlreichen Sehenswürdigkeiten, bei denen 

Sie eine Pause einlegen können. Gute Fahrt!

…KURZ ZUSAMMENGEFASST

In 2015 werd het Oldambtmeer verbonden met de Blauwe 
passage. Daardoor werd het meer niet alleen bereikbaar 
vanaf het Winschoterdiep, maar ook vanaf Groningen en 
de Dollard. Een vaarvakantie plannen in de regio is nu een 
stuk gemakkelijker. Oldambt telt in totaal acht jachthavens 
met vele aanlegplaatsen waar je vaak ook mag overnachten. 
Vier van de jachthavens liggen aan of bij het Oldambtmeer: 
ideaal als startpunt! We beschrijven twee prachtige 
vaarroutes: Rondje Blauwestad en de Oldambtroute. 

VAARROUTES
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ACTIE
INDE
WATERTAXI 

Lekker dobberen op het water is heerlijk 
maar even broez’n, zoals ze dat op z’n 
Gronings zeggen, is soms ook nodig. Het 
Oldambtmeer is speciaal aangelegd voor de 
watersport en biedt genoeg mogelijkheden 
om actief bezig te zijn op en rond het water. 
Daarna geniet je van de ondergaande 
zon terwijl je de mooiste foto’s schiet. 

—
Actie 1
Poëtisch peddelen
Bij Huninga’s Watersport in Midwolda kun je 
sportief bezig zijn op het Oldambtmeer.  
Je kunt met een kano gaan peddelen door de 
natuur, een wedstrijdje zeilen, windsurfen of 
suppen houden of een sloepje huren om met 
het gezin de mooiste plekjes te ontdekken. 
Ben je nog niet ervaren? Geen probleem! 
Er is een breed aanbod aan zeilcursussen en 
windsurfcursussen voor volwassenen en kinderen.

—
Actie 2
Varen, varen
Ben je van plan om een vaartocht te gaan maken 
door de regio? Kijk dan even op tasmanroutes.nl.  
Hier vind je de Tasmanvaarkaart met belevings-
volle doorgaande vaarroutes naar en door  
de provincie Groningen. Daarnaast vind je  
hier een groot aantal plattegronden met 
aantrekkelijke aanlegplaatsen en karakteristieke 
steden die je kunt aandoen. De kaart en de  
routes zijn genoemd naar de Groninger 
zeevaarder Abel Janszoon Tasman uit 1603.  
Alle routes, tracks en informatie over vaarwegen, 
bruggen, sluizen en aanlegsteden kun je 
gratis downloaden via tasmanroutes.nl.

—
Actie 3
What’s sup?
Suppen op het Oldambtmeer is een leuke 
manier om de omgeving te leren kennen. 
Eenmaal op het meer kun je zelf verschillende 
suproutes verzinnen, maar je kunt er ook 
voor kiezen om bestaande rondjes te volgen, 
zoals de suproute van het Oldambtmeer. 
Met deze route leg je 9,5 kilometer af. Je 
stapt op bij het strand van Midwolda, waar 
diverse parkeergelegenheden zijn.

—
Actie 4
Wind- en kitesurfen
Windsurfers en kitesurfers vind je ook regelmatig 
op het meer. Je mag overal windsurfen 
en kitesurfen wordt gedoogd. Je kunt op 
verschillende plekken opstappen en er is zelfs 
een speciale surfsteiger aangelegd aan het einde 
van de Clingeweg in het Meerland. Waterskiën 
mag helaas niet, vanwege de toegestane 
maximale snelheid van 12 kilometer per uur.

M
E

T  E E N  O

M
W

E
G

 D
O

O
R GRON

IN
G

E
N

N

Z

W O

MIT DEM WASSERTAXI UNTERWEGS

Mit einem Boot gemächlich auf dem Wasser 

treiben wirkt beruhigend, aber einmal so richtig 

schnell auf dem Wasser fahren, ist auch nicht 

schlecht. Im Oldambtmeer gibt es einen speziell für 

Wassersportler vorgesehenen Bereich, wo mehrere 

Aktivitäten am und im Wasser möglich sind. So 

können Sie bei Huninga’s Watersport in Midwolda mit 

einem Kanu paddeln, an einer kleinen Segelregatta 

teilnehmen oder sich beim Windsurfing und Stand-

Up-Paddling vergnügen. Oder mieten Sie eine 

kleine Schaluppe beim Bootsverleih und entdecken 

Sie damit die schönsten Stellen in der Umgebung. 

Auf tasmanroutes.nl finden Sie die Tasman-

Gewässerkarte mit erlebnisreichen Wasserwegen in 

und durch die Provinz Groningen, wo Sie weitere tolle 

Wasserwege erwarten. Auch gibt es mehrere SUP-

Strecken, wie die SUP-Strecke des Oldambtmeers, 

die etwa 9,5 Kilometer beträgt. Auch treiben viele 

Wind- und Kitesurfer ihren Spaß auf dem See.  

So kann man an verschiedenen Stellen starten und 

gibt es sogar eine spezielle Anlegestelle für Surfer, am 

Ende des Clingewegs im Meerland. Wasserskifahren 

ist wegen der hier geltenden Höchstgeschwindigkeit 

von 12 km/h leider nicht möglich.

…KURZ ZUSAMMENGEFASST
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ACTIE OP HET WATER
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TUREN 
  NAAREEN 
HORIZON
  VOL 
  VOGELS

Het water golft over de slikvelden terwijl de mooiste 
vogelsoorten hun eten bij elkaar prikken. Een zeehond 
beweegt zich langzaam voort in de ondergaande zon. 
Een prachtig tafereel dat je het beste kunt gadeslaan 
vanuit vogelkijkhut De Kiekkaaste. Deze hut staat 
midden in het natuurgebied de Dollard en is de enige 
Nederlandse vogelkijkhut die buiten de dijken staat. 
Dat betekent laarzen aan en verrekijker mee!



UNESCO WERELDERFGOED 
Jouw ontdekkingstocht naar de ongerepte 
natuur start in het kustgebied van Oldambt.  
De kust van Waddenzee UNESCO 
Werelderfgoed biedt ongelooflijk veel te  
zien en te doen. Zo kun je vanuit Nieuwe 
Statenzijl doorlopen naar vogelkijkhut  
De Kiekkaaste, de enige vogelhut in Nederland 
die buiten de dijken staat. Vanuit de vogelkijkhut 
heb je een prachtig uitzicht. Je ziet hoe het 
water en land in elkaar overgaan en hoe de 
kwelder regelmatig onder water staat. Op de 
slikvelden van de Dollard komen honderden 
bonte strandlopers bij elkaar. Ook regelmatig 
gespot: fraters, zeehonden en bruinvissen. 
Je moet er wel wat voor over hebben: vanaf 
de dijk is het een kwartiertje lopen en het 
pad naar de vogelkijkhut kan blubberig zijn. 
Maar de horizon gevuld met talloze broed- 
en trekvogels is het meer dan waard. 

DE DOLLARD 
De Dollard maakt deel uit van het Waddenzee 
UNESCO Werelderfgoed. De rivier is ontstaan 
in de middeleeuwen ten gevolge  
van overstromingen en stormvloeden  
waarbij grote delen van de oude districten 
Reiderland en Oldambt verloren gingen. 
De Dollard is een verbrede monding van de 
rivier de Eems, waar zoet rivierwater en zout 
zeewater vermengen en een ‘kom’ met brak 
water vormen. Dat noemen ze een estuarium. 
Een estuarium heeft een grote natuurwaarde 
waardoor je hier planten, vogels en andere 
dieren spot die je nergens anders ziet.

Bij het plaatsje Nieuwe Statenzijl in Oldambt stopt de zeedijk. 
Hier, op de grens tussen Nederland en Duitsland, mondt 
de getijdenrivier de Eems uit in de Waddenzee. Dit unieke 
landschap van slikken, kwelders, duinen, geulen en zandplaten 
is een trekpleister voor miljoenen vogels en vissen. Niet zo 
gek dat het is uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed!
 

DEWONDERLIJKE  
WERELDVAN  
DEWADDENZEE

DIE WUNDERSAME WELT 

DES WATTENMEERES

Nahe der Ortschaft Nieuwe Statenzijl in Oldambt 

mündet der Gezeitenfluss die Ems in das 

Wattenmeer. Diese einzigartige Landschaft 

aus Schlick, Marschwiesen, Dünen, Prielen und 

Sandplatten wirkt wie ein Magnet auf Millionen 

Vögel und Fische. Kein Wunder, dass diese 

Landschaft zum UNESCO Weltnaturerbe 

ernannt wurde. Von Nieuwe Statenzijl aus 

können Sie zur Vogelbeobachtungshütte 

„De Kiekkaaste“ wandern. Dies ist die einzige 

Vogelhütte in den Niederlanden außerhalb 

der Deiche. Hier haben Sie eine wunderbare 

Aussicht. Der Dollart gehört zum Wattenmeer 

UNESCO Weltnaturerbe. Er ist die verbreiterte 

Mündung der Ems; hier vermischen sich süßes 

Flusswasser und salziges Meerwasser und 

bilden eine Bucht mit Brackwasser - ein Ästuar. 

Ein Ästuar hat einen hohen Naturwert, denn 

hier sieht man Pflanzen, Vögel und andere 

Tiere, die man sonst nirgendwo findet.

…KURZ ZUSAMMENGEFASST

DE DOLLARD

HAVEN VAN NIEUWE STATENZIJL
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Een kustgebied kenmerkt zich door dijken die 
het land tegen de zee moeten beschermen. 
Oldambt heeft ze dus ook. Een groot deel van 
Groningen was vroeger water of overstroomde 
zo vaak dat de Groningers er niet veel mee 
konden. De oplossing: droogleggen en 
omringen met dijken. De verschillende dijken 
in Oldambt worden waker, slaper en dromer 
genoemd. De wakerdijk is de ‘echte’ dijk die 
voorkomt dat het water het land instroomt. 
De slaper ligt daarachter, om de boel tegen 
te houden, mocht de waker zijn taak niet 
hebben volbracht. Achter de slaper vind je de 
derde dijk, die we dromer noemen. Deze dijk 
heeft alleen een functie als de waker en de 
slaper het water niet kunnen tegenhouden.

GEEN DIJK, GEEN LAND,  
GEEN LEVEN 
Dijken zijn onlosmakelijk verbonden met  
polders. Een van de polders waar de ruimte 
eindeloos lijkt is de meest noordoostelijke polder 
van Nederland; de Carel Coenraadpolder, 
vernoemd naar oud-commissaris van de 
Koningin Carel Coenraad Geertsema. In de 
polder is het verschil in welvaart goed zichtbaar: 
er staan zowel kleine arbeidershuisjes als  
enorme herenboerderijen. Halverwege de 
 dijk kom je een monument tegen met de 
toepasselijke tekst: ‘Gain diek, gain laand,  
gain leev’n’, vanwege de vruchtbare grond  
van de polder. Op de plaats van het 
Ambonezenbosje stonden lange tijd barakken 
met een bewogen geschiedenis. Om de  
zoveel jaar kregen ze een andere functie. 
Tegenwoordig is hier een Toeristisch 
Overstap Punt waar allerlei routes elkaar 
kruisen, want de polder leent zich uitstekend 
voor diverse wandel- en fietstochten. 

WACHEN, SCHLAFEN UND TRÄUMEN

Ein großer Teil von Groningen stand früher unter 

Wasser oder wurde so häufig überflutet, dass die 

Groninger nicht viel damit anfangen konnten. Die 

Lösung bestand in Trockenlegung und Eindeichung. 

Die verschiedenen Deiche in Oldambt werden 

Waker, Slaper und Dromer („Wache, Schläfer 

und Träumer“) genannt. Deiche sind unlöslich 

mit den Poldern verbunden. In Oldambt liegt der 

nordöstlichste Polder der Niederlande, der Carel 

Coenraadpolder. Hier sind die Unterschiede 

des damaligen Wohlstands gut erkennbar: Es 

stehen hier sowohl kleine Arbeiterhäuser als auch 

riesige Gutshöfe. Südlich und östlich vom Carel 

Coenraadpolder liegt der Reiderwolderpolder. Dieser 

Polder erhielt seinen Namen nach dem versunkenen 

Dorf Reiderwolde, das in der Sturmflut des Jahres 

1877 verschwand. Mit seiner Fläche von über 1.500 

Hektar bildet der Reiderwolderpolder eine weitläufige 

Landschaft, die kein Ende zu nehmen scheint.

…KURZ ZUSAMMENGEFASST

WEIDS LANDSCHAP
Ten zuiden en ten oosten van de Carel 
Coenraadpolder ligt de Reiderwolderpolder. De 
polder is genoemd naar het verdronken dorp 
Reiderwolde, dat verdween door de stormvloed 
van 1877. De Reiderwolderpolder van ruim 
1.500 hectare vormt een weids landschap waar 
geen einde aan lijkt te komen. Het graan groeit 
goed, maar de coupures (onderbrekingen) in de 
slaperdijken verklappen dat niets hier voor honderd 
procent zeker is. Door deze gaten in de dijk liggen 
wegen, maar bij extreem hoog water gaan de 
luiken van deze coupures voor de zekerheid dicht. 
Ook hier is een wandeling of fietstocht over de 
ingepolderde Dollardklei een absolute aanrader.

De wind waait zachtjes om je heen, terwijl je in de verte tuurt. 
Nergens anders is de horizon zo uitgestrekt en uniek als in het 
kustgebied bij de Waddenzee. In de stille polders is de ruimte 
eindeloos en open. Kijk je landinwaarts, dan zie je de contouren 
van groene dijken en enkele boerderijlinten. Dat is Oldambt.

WAKENSLAPEN  
ENDROMEN
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BOERDERIJ HERMANS DIJKSTRA
Een van die herenboerderijen is Boerderij 
Hermans Dijkstra in Midwolda. Ook op deze 
boerderij was de boer streng. Van tegenspraak 
was hij niet gediend en het vertrouwen was 
beperkt. Tegenwoordig zit er een restaurant in 
de monumentale boerderij en is de graanschuur 
omgebouwd tot evenementenlocatie. De tuin 
ziet er met zijn slingerpaadjes en waterpartijen 
nog net zo uit als in de goudgele hoogtijdagen. 
Wil je het boerenleven van die tijd ervaren?  
Kom dan een kijkje nemen op de landelijke Open 
Monumentendag, op de tweede zaterdag van 
september. Het hele terrein staat op die dag in 
het teken van het boerenleven van vroeger. 

SCHATTEN VAN DE GRONINGSE 
CULTUURLANDSCHAP
De herenboerderijen zijn onlosmakelijk 
verbonden met de ’slingertoenen’.  
De boeren lieten niet alleen een riant  
woonhuis bouwen, maar legden ook hun  
tuin aan volgens de laatste trends in die tijd.  
Deze tuinen kenmerken zich door slingerende 
paden, hoogteverschillen, onregelmatige 
waterpartijen, solitaire monumentale 
bomen, boomgroepen en bloeiende 
bloem- en heesterperken. Ze hebben 
onverwachte doorkijkjes waarbij de gevel 
van de boerderij in het water spiegelt en er 
vanaf de straat nog imposanter uitziet. 

Terwijl je een wandeling maakt door de 
regio, doemen ze langzaam op aan de 
horizon: boerderijen met voorhuizen zo 
groot als paleizen, vergezeld door prachtige 
slingertuinen met monumentale bomen 
en bloeiende bloem- en heesterperken. 
Twee kenmerkende overblijfselen van 
buitensporige rijkdom in de 19e eeuw.

Rond 1850 kon de tegenstelling in Oldambt niet 
groter zijn. De bevolking groeide snel, land en 
arbeid waren goedkoop en de graanprijs steeg 

   VORSTELIJKE  
HERENBOERDERIJEN 
      ENSCHITTERENDE 
   SLINGERTUINEN

enorm. Dit zorgde voor een groeiende rijkdom 
van de graanboeren, terwijl de landarbeiders 
steeds armer werden. Het nieuwe geld steeg 
de boeren naar hun hoofd. Ze noemden zich 
‘herenboeren’ en gingen activiteiten doen die 
ze vonden passen bij hun nieuwe status, zoals 
tennissen en politiek bedrijven. Ze genoten 
met volle teugen. Met de winst bouwden ze 
paleizen met grote boerenschuren erachter. 
Deze boerderijen sieren het landschap 
van Oldambt nog altijd. Velen staan zelfs 
op de lijst van monumentaal erfgoed.

FÜRSTLICHE GUTSHÖFE UND 

MALERISCHE BOTANISCHE GÄRTEN

Um 1850 hätten die Gegensätze in Oldambt 

kaum größer sein können. Der Reichtum der 

Getreidebauern wuchs und wuchs, während die 

Landarbeiter immer ärmer wurden. All das neue 

Geld stieg den Bauern zu Kopf. Sie nannten sich 

Großbauern oder Gutsherren und bauten Paläste 

mit riesigen Bauernscheunen dahinter. Diese 

Gutshöfe zieren die Landschaft in Oldambt noch 

heute. Viele stehen sogar unter Denkmalschutz. 

Einer dieser Gutshöfe ist der Hof Hermans Dijkstra 

in Midwolda. Die Gutshöfe sind unlöslich mit den 

einzigartigen botanischen Gärten verbunden, 

den im Dialekt genannten „slingertoenen“. Diese 

Gärten kennzeichnen sich durch geschlungene 

Pfade, Höhenunterschiede, unregelmäßige 

Wasseranlagen, freistehende monumentale 

Bäume, Baumgruppen und blühende Beete voller 

Blumen und Sträucher. Sie bieten unerwartete 

Aus- und Durchblicke, bei denen sich die Fassade 

des Gutshofes im Wasser spiegelt, wodurch er 

von der Straße aus noch eindrucksvoller wirkt.

SLINGERTOEN

HERENBOERDERIJ

…KURZ ZUSAMMENGEFASST

BOERDERIJ HERMANS DIJKSTRA
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WINSCHOTEN:
ROOSIN
DEREGIO

Urenlang struinen door de winkelstraten, een 
hapje eten bij een gezellig restaurantje, je 
verwonderen over een bijzonder historisch 
gebouw of wegdromen bij een schilderij in een 
galerie: een bezoek aan Rozenstad Winschoten 
mag niet ontbreken. In de tweede winkelstad 
van de provincie is er genoeg te doen!

Winschoten lag ooit tussen onbegaanbare venen 
en moerassen. Het was een pleisterplaats voor 
mensen die onderweg waren naar Duitsland. 
Langzaam groeide het uit tot de tweede koopstad 
van de provincie Groningen. In 1825 kreeg 
het officieel stadsrechten en aan het eind van 
de 19e eeuw was de stad volop in bloei. In het 
centrum werd in 1967 het Rosarium geopend, 
een prachtige tuin met 320 verschillende soorten 
rozen. De bijnaam van Winschoten ‘Roos in de 
regio’ komt hier vandaan. Een andere minder 
flatteuse bijnaam was ‘Sodom’, die werd gegeven 
door de Joodse gemeenschap die voor de 
Tweede Wereldoorlog in Winschoten woonde. 
De gemeenschap vond dat de Winschotenaren 
er maar losse zeden op nahielden met 
betrekking tot seksualiteit en gokken. 

D’OLLE WITTE

SHOP TILL YOU DROP
In het centrum van de stad vind je een grote 
verscheidenheid in winkelaanbod. Naast de 
bekende landelijke ketens zijn er een heleboel 
lokale ondernemers, waar je onder meer terecht 
kunt voor heerlijke streekproducten. Het meest 
in het oog springende gebouw van de stad is de 
toren van de Marktpleinkerk (d’Olle Witte) aan 
de Torenstraat met een hoogte van 41 meter. 
Iedere woensdag is het mogelijk om de toren 
te beklimmen voor een mooi uitzicht over het 
centrum. Het stadhuis en de gebrandschilderde 
ramen van de kerk zijn ook prachtig en de 
moeite waard om binnen te bekijken. In 
2020 is er nog een bezienswaardigheid bij 
gekomen: de Pieter Smitbrug, vernoemd naar 
de geliefde burgemeester Pieter Smit die in 
2018 overleed. De brug, die aan de noordkant 
Winschoten verbindt met Blauwestad en 
het Oldambtmeer, is met zijn 800 meter de 
langste voet- en fietsbrug van Europa.

CULTUREEL WINSCHOTEN
Ben je een cultuurliefhebber, dan kun je in 
Winschoten je hart ophalen. Er zijn diverse 
galerieën en musea te bezoeken, zoals  
Museum Stoomgemaal Winschoten en  
Museum Slag bij Heiligerlee in het dorpje 
Heiligerlee net buiten Winschoten. Daar is 
ook het Klokkengieterijmuseum Heiligerlee te 
vinden. Cultuurhuis De Klinker is hét gebouw 
in de regio waarin theater, film en bibliotheek 
samenkomen. Er zijn regelmatig grote 
theaterproducties te zien en leuke films voor 
jong en oud. In theatercafé ‘Koperen Kees’  
kun je lekker napraten over de voorstelling. 
Zoek je wat meer rust, maak dan een wandeling 
door het Stadspark of het landschapspark 
Tusschenwegen aan de zuidkant van de stad.

WINSCHOTEN: DIE ROSE DER REGION

Shopping, schön essen gehen und Kultur 

schnuppern: die Rosenstadt Winschoten ist 

sicherlich einen Besuch wert. Winschoten erhielt 

offiziell im Jahre 1825 Stadtrechte und am Ende 

des 19. Jahrhunderts befand sich die Stadt in ihrer 

Blütezeit. Im Jahr 1967 öffnete das Rosarium im 

Stadtkern seine Tore; eine prachtvolle Grünanlage 

mit 320 unterschiedlichen Rosenarten. Daher 

stammt der Beiname „Rose der Region”. In der 

Stadt findet sich ein vielseitiges Ladenangebot 

und außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten. 

Das wohl auffälligste Gebäude der Stadt ist 

der Turm der Marktplatzkirche (d’Olle Witte) 

in der Torenstraat mit einer Höhe von 41 m. 

Auch die verschiedenen Galerien und Museen, 

wie das Museum Stoomgemaal Winschoten 

und das Museum Slag bij Heiligerlee in der 

Ortschaft Heiligerlee, etwas außerhalb von 

Winschoten, sind einen Besuch wert.

…KURZ ZUSAMMENGEFASST

CULTUURHUIS DE KLINKER
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ENNEMABORG
WANDELROUTE

HOOFDWEG

DEPADEN 
OPDE 
LANENIN…

In je eigen tempo loop je langs de mooiste 
plekjes van Oldambt. Af en toe stop je even 
bij een terras om op adem te komen of om 
van het geweldige uitzicht te genieten. 
Wandelliefhebbers kunnen hun hart 
ophalen, want er gaan diverse prachtige 
wandelroutes door het gebied. Sterker nog: 
een deel van het wandelnetwerk van de 
provincie Groningen gaat door de regio. 
Kom maar op met die wandelschoenen!

Met het wandelnetwerk bepaal je zelf je route en  
het aantal kilometers dat je wilt afleggen. Je kunt 
in twee richtingen wandelen, van knooppunt  
naar knooppunt. De nummers in rondjes op 
de kaart zijn wandelknooppunten. Tijdens het 
wandelen volg je de blauw-rode bewegwijzering 
met witte pijl naar het volgende knooppunt.  
De bewegwijzering bestaat uit bordjes en stickers 
en vind je op plekken waar je van richting moet 
veranderen. Het is handig om het nummer van je 
startplaats te onthouden, zodat je hier ook weer 
kunt eindigen. Wil je geen bewegwijzerde route, 
dan kun je gewoon een wandelroute uitkiezen 
die je leuk lijkt. Wij lichten twee routes voor je uit.

—
5,3 kilometer route
Ennemaborg
Deze wandelroute begint bij de parktuin van 
het eeuwenoude buitenverblijf Ennemaborg in 
Midwolda. Deze tuin was in de 17e en 18e eeuw 
in Barokstijl aangelegd, maar omdat in de 19e 
eeuw de Engelse landschapsstijl populair werd, 
kreeg het park heuvels, vijvers, kronkelpaadjes 

en spannende doorkijkjes. Inmiddels zijn de 
tuinen grotendeels teruggebracht in Barokstijl, 
met geometrische vormen en symmetrie. 
Vervolgens loop je door de 170 jaar oude 
lindelaan waar een aantal beuken nog stammen 
uit de tijd van de Hora Siccama’s, een van de 
vroegere eigenaren van de Ennemaborg. 
Daarna kom je in het 150 jaar oude bos, dat werd 
aangelegd voor de houtopbrengst. Vervolgens 
loop je verder over de Middenlaan, de vroegere 
oprijlaan van de borg. Dat betekent dat wat nu de 
achterkant is, vroeger de voorkant was. Onderweg 
kun je allerlei verschillende vogels spotten zoals 
de kleine en de grote bonte specht, boomklevers, 
roodborstjes, haviken, torenvalken en ransuilen. 

Aan de zuidoostkant van het landgoed ligt de 
natuurplas. Door de verschraling van de bodem  
is de vegetatie rondom de plas heel anders  
dan op andere delen van het landgoed. Dit trekt 
weer andere vogels aan, dan die je net hebt 
gezien. Hier grazen ook de konikpaarden: een 
mooi gezicht. Loop je verder over de brug,  
dan zie je rechts de Midwolder Bouwten. In dit  
akkergebied van 60 hectare worden een aantal 
‘natuurinclusieve maatregelen’ genomen, 
gericht op een gezonde bodem en herstel 
van biodiversiteit. De route eindigt weer bij de 
Ennemaborg, waar de bekende kunstenares 
Maya Wildevuur tegenwoordig woont en werkt.
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ENNEMABORG WANDELROUTE
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DAS WANDERN IST DES MÜLLERS LUST

Wanderlustige kommen in der sogenannten 

„Getreiderepublik“ (auf Niederländisch: 

Graanrepubliek), mit ihren verschiedenen 

wunderschönen Wanderwegen, voll auf ihre 

Kosten. Es ist sogar nur ein Teil des gesamten 

Wandernetzwerk der Provinz Groningen, der 

Sie durch die Region führt. Im Wandernetzwerk 

entscheiden Sie selbst, welche Wanderwege 

und welche Entfernungen Sie zurücklegen 

möchten. Ganz egal, in welche Richtung Sie 

wandern, von Knotenpunkt zu Knotenpunkt. 

Die Wanderwege sind blau-rot ausgeschildert 

und die weißen Pfeile zeigen in Richtung eines 

nächsten Knotenpunkts. Die Schilder und 

Aufkleber entlang der Wanderwege befinden sich 

an Stellen, wo Sie Ihre Richtung ändern können. 

Merken Sie sich die Nummer am Startpunkt Ihrer 

Wanderroute, damit Sie Ihre Wanderung auch 

hier wieder beenden können. Bevorzugen Sie 

eine nicht ausgeschilderte Wanderroute, dann 

wandern Sie einfach drauf los und genießen Sie 

die Umgebung. Besonders empfehlenswert 

sind die Wanderrouten „Ennemaborg“ (5,3 km) 

und die „Kwelder- und Polderroute“ (12 km)!

…KURZ ZUSAMMENGEFASST
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KWELDER- EN POLDERROUTE

—
12 kilometer route
Kwelder- en polderroute
Deze wandelroute gaat door de Carel 
Coenraadpolder. Deze polder is in 1924 ingedijkt 
en is daarmee de laatste polder bij de Dollard die 
is drooggelegd. Je loopt over de dijk en kijkt zo de 
weidse polders van het Oldambt in. Bij knooppunt 
45 ga je door een poortje en ga je zo de 
kwelder op (100 m). Na het zien van de kwelder 
vervolg je de route en maak je een uitstapje bij 
knooppunt 52 naar het Ambonezenbosje. Hier 
waren tussen 1953 en 1961 300 Ambonezen 
gehuisvest die in het voormalige Nederlands-
Indië aan de kant van Nederland hadden 
gevochten. Na hun vertrek is het Populierenbosje 
aangelegd. In de volksmond wordt de plek 
nog steeds het Ambonezenbosje genoemd. 

Meer wandelroutes en informatie  
over het wandelnetwerk vind je via  
routesingroningen.nl.

33

O L D A M B T

32



—
1. Ennemaborg
De Ennemaborg is een prachtig 
18e-eeuws buitenverblijf met 
torens en een slotgracht. Je 
kunt hier wandelen door de 
barokke parktuin, een 150 
jaar oud bos, open velden 
en langs een natuurplas. 
Het gebied wordt begraasd 
door konikpaarden.

—
2. Boerderij Hermans Dijkstra
Bij een bezoek aan Boerderij 
Hermans Dijkstra herleef je de 
oude tijden. Deze authentieke 
herenboerderij uit de jaren 
1800-1900 is inmiddels een 
evenementenlocatie en 
restaurant, maar het ademt nog 
steeds de sfeer van vroeger.

—
3. Stadhuis Winschoten  
Het Stadhuis van Winschoten 
werd gebouwd in de jaren  
1895–1896 in neorenaissance 
stijl en is absoluut een kijkje 
waard. Zo is het balkenplafond 
rijk versierd met schilder- en 
beeldhouwwerk en staan op 
de acht consoles alle deugden 
in het Latijns vermeld.

—
4. Pieter Smitbrug 
De Pieter Smitbrug is een 

echte eyecatcher in het 
landschap. Deze houten fiets- 
en voetgangersbrug tussen 
Blauwestad en Winschoten 
heeft een lengte van 800 
meter en is daarmee de 
langste fietsbrug van Europa. 
Het is nog vrij nieuw: de brug 
werd in 2021 geopend.

—
5. Uitkijktoren en 
Theater Reiderwolde 
Op een hoogte van 7,2 meter 
heb je vanaf de uitkijktoren van 
Reiderwolde een weids uitzicht. 
De toren staat ook nog eens op 
een tien meter hoge heuvel, 
wat het tot de hoogste plek 
van de provincie Groningen 
maakt. In de voet van de 
heuvel is een amfitheater, 
waar je theatervoorstellingen 
kunt bijwonen.

—
6. Cultuurhuis De Klinker
Het rondvormige gebouw van 
het cultuurhuis in Winschoten 
springt in het oog door de rijke 
detaillering van het metselwerk. 
Verschillende bakstenen zijn 
speciaal ontwikkeld in traditioneel 
oranje Groningse klei. Je kunt 
hier genieten in het theater, de 
bibliotheek, het kunstencentrum 
of de radiostudio.

—
7. d’Olle Witte 
Aan de Torenstraat in 
Winschoten staat, naast de 
Sint-Vituskerk, een 41 meter 
hoge losstaande toren. De 
toren stamt uit de 16e eeuw en 
heeft de bijnaam ‘d’Olle Witte’ 
vanwege de witte bepleistering 
die de toren had van 1856 tot 
1931. De toren heeft een carillon 
dat regelmatig wordt bespeeld. 

—
8. Oude Remise 
In Bad Nieuweschans staat 
de oude locomotievenloods 
de Oude Remise, waar 
vroeger acht tot twaalf 
stoomlocomotieven werden 
gestald. Dat kun je nog zien aan 
de twaalf zadeldaken. Nu zit de 
coöperatie De Graanrepubliek 
er, dat zoveel mogelijk 
mensen wil laten proeven 
van het Groningse graan.

—
9. Strokartonfabriek  
De Toekomst
In dit rijksmonument bij 
Scheemda werd tot 1968 
strokarton geproduceerd. 
Daarna werden er machines 
opgeknapt en verhandeld.  
Na jarenlange leegstand is  
De Toekomst nu teruggebracht 
in oude staat. Leuk weetje: in 
2006 gebruikte Paul Verhoeven 
het complex om een deel van 
zijn film Zwartboek te filmen. 

—
10. Vogelkijkhut De Kiekkaaste  
Bij Nieuwe Statenzijl mondt de 
rivier de Eems uit in de Waddenzee.  
Vanuit Nieuwe Statenzijl loop 
je door naar vogelkijkhut De 
Kiekkaaste, de enige vogelkijkhut 
in Nederland die buiten de dijken 
staat. Vanuit de vogelkijkhut 
heb je een prachtig uitzicht op 
talloze broed- en trekvogels.

      KEER
      FRAAIE
GEBOUWEN

SAMEN
EROPUIT
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AUSFLUG MIT 

DEN KINDERN

Die Region Oldambt 

bietet viel Spaß und 

Abenteuer für Kinder, auch 

für die Allerkleinsten. Am 

Bauernhof De Kolk Midwolda 

können Eltern und ihre 

Kinder Forellen fischen 

(Sondergebühr für Kinder). 

Hinter dem Bauernhof 

ist ein Café, eine Terrasse 

und ein Forellenteich, wo 

die ausgesetzten Forellen 

gefangen werden können. 

Leckere Pfannkuchen gibt 

es bei d‘Olle Smidse am 

Hoofdweg in Midwolda.  

Auf dem Spielplatz  

‘t Speulparadies in Beerta 

können die Kleinen so 

richtig toben. Hier gibt es 

eine Tierweide und einen 

Spielplatz mit Kabelbahn, 

einem Hüpfkissen und 

Abenteuerpfad und vielen 

anderen Spielgeräten. Bei 

Huninga’s Heem kommen 

Golfspieler auf ihre Kosten. 

Der 2 Hektar große Golfplatz 

verfügt über 18 Löcher. 

Oder was halten Sie von 

einem Strandtag am See? 

Bei Midwolda gibt es eine 

Promenade, einen großen 

Spielplatz für Kinder und eine 

gemütliche Terrasse. Andere 

schöne Tagesausflugsziele 

sind der Strand Zuid bei 

Havenkwartier Blauwestad 

und der Strand am 

Beertster Plas, zwischen 

Beerta und Winschoten.

—
4. Speeltuin Beerta 
’t Speulparadies 
In deze grote dierenweide bij 
Beerta maak je kennis met 
verschillende dieren. Er zijn 
schapen, geiten, kalkoenen, 
kippen, pauwen, alpaca’s en niet 
te vergeten: het hangbuikzwijntje. 
Heb jij ze allemaal geaaid? 
Dan is het tijd voor de 
kabelbaan, het luchtkussen, 
het avonturenpad en de vele 
speeltoestellen in de speeltuin.

—
5. Huninga’s Heem  
Pitch & Putt 
Even een balletje slaan doe je bij 
Huninga’s Heem. De golfbaan 
ligt aan de Huningaweg op 
de grens van Midwolda en 
Oostwold, bij een monumentale 
Oldambtster boerderij met een 
slingertuin. Het is 2 hectare groot 
en telt maar liefst 18 holes.

…KURZ ZUSAMMENGEFASST

—
1. De Kolk Midwolda 
Ontspannen vissen doe je bij 
boerderij De Kolk in Midwolda. 
Achter de boerderij bevinden 
zich een eetcafé, terras en een 
forelvisvijver, waar forel voor je 
wordt uitgezet die je mag vangen. 
Er is een speciaal kindertarief.  
Wil je dit niet, maar wil je wel  
een forel mee naar huis?  
Dan kun je terecht bij het 
eetcafé, waar je gerookte of 
verse forel kunt kopen. 

—
2. Pannenkoekenhuis  
d’Olle Smidse 
Van het vissen heb je vast 
honger gekregen. Tijd voor 
een pannenkoek! Bij d’Olle 
Smidse aan de Hoofdweg in 
Midwolda kun je kiezen uit de 
lekkerste pannenkoeken. Er is 
een speciale kinderhoek met 
een schoolkrijtbord, tekentafel, 
sjoelbak en voetbaltafel en  
als je weggaat, mag je een  
cadeautje uit de grabbelbak 
meenemen. 

—
3. Dagje strand 
Met de voetjes in het zand op 
het strand bij Midwolda. Er is 
een wandelboulevard, een grote 
speelplaats voor kinderen en een 
gezellig terras. Strand Zuid ligt bij het 
nieuwe Havenkwartier Blauwestad 
en heeft ook een ruime zonneweide. 
Iets kleiner en rustiger is het strand 
aan de Beertster Plas, tussen Beerta 
en Winschoten. Hier zijn geen 
voorzieningen, maar de idyllische 
plek en het zwemwater zijn geweldig. 

5 KEEROPSTAP 
METDE 
KINDEREN

Of Oldambt leuk is voor kinderen? Absoluut! De regio biedt  
genoeg vertier en avontuur voor de (aller)kleinsten. Zo kun  
je alpaca’s aaien, vissen op forel, sjoelen, een balletje slaan  
op een echte golfbaan én genieten van een dagje strand.  
Kortom: er valt genoeg te beleven!
 

DAGJE STRAND

HUNINGA’S HEEM  
PITCH & PUTT

DE KOLK MIDWOLDA

SAMEN 
AVONTUREN  

BELEVEN

PANNENKOEKENHUIS  
D’OLLE SMIDSE

SPEELTUIN BEERTA  
’T SPEULPARADIES
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WATJIJNOGNIETWIST  
OVERDEGRAANREPUBLIEK

—
1. Feitelijk gezien is 
Oldambt nog steeds 
een graanrepubliek: de 
regio heeft het grootste 
graanareaal van Nederland. De 
landbouwbedrijven in Oldambt 
hebben een gemiddelde 
van 69 hectare oppervlakte 
graanteelt per bedrijf. —

4. Journalist Frank Westerman 
schreef in 1999 een boek over 
de regio in de twintigste eeuw, 
genaamd ‘De Graanrepubliek’. 
In het voetspoor van de 
machtige landbouwhervormer 
Sicco Mansholt neemt hij je 
mee van de executieverkoop 
van de hoeve Torum in 1922 via 
het verzet in de Wieringermeer 
naar het naoorlogse Brussel 
en Berlijn, om weer uit te 
komen bij de kleidorpen 
achter de Waddendijk. Het 
populaire boek is ook in het 
Duits vertaald en draagt de 
naam ‘Das Getreideparadies’. 

—
3. In Blauwestad kun je een 
standbeeld van Sicco Mansholt 
bewonderen. Hij werd in 
1945 minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening 
en was met zijn 37 jaar de 
jongste minister van het eerste 
naoorlogse kabinet. Hij hield 
zich bezig met het moderniseren 
van de landbouw in de vorm 
van landbouwsubsidies en 
schaalvergroting. De minister 
hield van schaatsen: in 1954 
werd de behandeling van de 
landbouwbegroting uitgesteld 
vanwege deelname aan de 
Elfstedentocht. Hij zou deze 
voor de tweede keer uitrijden.

—
5. Het enige vliegveld van 
de provincie Groningen ligt 
in Oostwold. Dit komt mede 
doordat de graanvelden 
vroeger werden ingezaaid en 
besproeid door vliegtuigen.

—
2. Wist je dat rijst en mais 
ook onder graansoorten 
vallen? Net als rogge, 
gerst, haver en quinoa. 

—
6. Oldambt is de enige 
gemeente in Nederland, waarin 
een communistische partij in 
de gemeenteraad zetelt.

—
10. Graan en aardappelen 
worden beschouwd 
als de belangrijkste 
basisvoedingsmiddelen 
in ons land. 

—
7. De Allerheiligenmarkt 
in Winschoten, kortweg 
Adrillen genoemd, is de 
grootste jaarmarkt van de 
provincie Groningen. Jaarlijks 
komen begin november 
meer dan 30.000 mensen 
naar het kloppend hart van 
Oldambt. In 2015 bestond 
de Adrillen 200 jaar en werd 
er 10 dagen feest gevierd. 

—
9. Wist je dat Brinta in de 
omgeving van Groningen is 
ontstaan in 1944? Het werd 
gemaakt van Gronings graan en 
door dokters voorgeschreven 
aan zieke kinderen om goed 
aan te sterken. De naam staat 
voor BReakfast INstant TArwe. 
Hiermee werd een knipoog 
gemaakt naar onze bevrijders 
in de Tweede Wereldoorlog: 
de Amerikanen en de 
Engelsen. Het was het eerste 
product ooit dat het predicaat 
‘goedgekeurd’ verdiende 
namens de Nederlandse 
Vereniging van Huisvrouwen.

—
8. Naast de bijnamen Sodom 
en Roos in de regio heeft 
Winschoten er nog één: 
Winschotenaren worden ook 
wel tellerlikkers (bordenlikkers) 
genoemd, omdat de 
stadsbewoners al vroeg waren 
overgestapt op het eten van 
borden, in tegenstelling tot 
het omliggende platteland, 
waar ze nog uit de pot aten.

O L D A M B T
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630 meter diepte. Deze bron werd gebruikt 
door kuuroord Fontana dat in 1985 als eerste 
van Nederland haar deuren opende. In de 
afgelopen jaren heeft het zich ontwikkeld tot 
een wellness & spa resort met onder meer 
een hotel, saunaplein en aanbod van diverse 
behandelingen. Inmiddels draagt het kuuroord 
de naam Thermen Bad Nieuweschans en trekt 
het jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers.
 
DE OUDE REMISE 
Aan de Oudezijl in Bad Nieuweschans zit De 
Graanrepubliek, in de volksmond beter bekend als 
De Oude Remise. In de stoomlocomotievenloods 
uit 1876 werkt een collectief graanverwerkende 
ondernemers. Hier experimenteren verschillende 
makers en boeren met nieuwe en oude 
toepassingen van Gronings graan in bijvoorbeeld 
bier, jenever en brood. Bezoekers kunnen  
dit niet alleen kopen, ze kunnen hier ook  
terecht om te zien hoe de producten worden 
gemaakt. Ook wordt de rijke historie van  
De Graanrepubliek verteld in beeld en geluid.

BIJZONDERE BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Aan de Voorstraat staat een monument uit 
1631, genaamd De Hoofdwacht. Het gebouw 
heeft een zadeldak en een torentje en het 
diende als militair hoofdwachtlokaal waarvoor 
de wacht elk uur ceremonieel werd gewisseld. 
Tegenwoordig is het een theehuis. De 
Nederlands-hervormde Garnizoenskerk van 
Bad Nieuweschans uit 1751 is ook een aanrader, 
net als de oude synagoge en de Joodse 
begraafplaats. Aan de Molenstraat 5 bevindt 
zich de voormalige marechausseekazerne. Hier 
vind je onder meer een expositieruimte, een 
atelier en een B&B. Nog niet genoeg? Bezoek 
dan het Vestingmuseum, waar je nog meer te 
weten komt over de historie van het dorp.

BADENINBAD 
NIEUWESCHANS

Met maar liefst 47 rijksmonumenten mag 
je vestingdorp Bad Nieuweschans niet 
overslaan tijdens je bezoek aan Oldambt. 
Vanwege de vele historische gebouwen is de 
grensplaats in augustus 1974 aangewezen 
als beschermd dorpsgezicht. Na het 
bekijken van deze bezienswaardigheden 
kun je lekker uitrusten in het oudste 
kuuroord van Nederland met natuurlijk 
bronwater: Thermen Bad Nieuweschans. 

Bad Nieuweschans heeft zo’n 1300 inwoners 
en is de meest oostelijk gelegen plaats van 
Nederland. De geschiedenis van het dorp gaat 
terug naar 1628, toen het nog aan de Dollard 
lag. Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog 
werd de vesting aangelegd op een hoge 
kwelder en kreeg de naam ‘Langakkerschans’, 

naar de langgerekte akkers van de kwelder. 
Langeakkerschans werd omgeven door wallen 
en een gracht. Het kreeg een stratenpatroon, 
een sluis en een exercitieterrein. In de 17e en 
18e eeuw werd de vesting verder uitgebreid 
en versterkt. Daarna kwam de schans door 
inpolderingen steeds verder landinwaarts te 
liggen en verloor het zijn functie. Pas in de jaren 
zeventig is de vesting gereconstrueerd. In de 
loop der jaren kreeg het dorp te maken met 
een aantal naamsveranderingen: sinds 2009 
staat het bekend als Bad Nieuweschans. 

THERMEN BAD NIEUWESCHANS
In 1975 werd in het dorp de eerste thermale 
bron van Nederland ontdekt. Een Duitse 
onderzoeker stuitte op een eeuwenoude 
bron van zout en mineraalrijk bronwater op 

BADEN IN BAD NEUSCHANZ

Bad Neuschanz (auf Niederländisch: Bad 

Nieuweschans) ist eine ehemalige Festung 

mit nicht weniger als 47 staatlich geschützten 

Denkmälern. Nicht verwunderlich also, dass der 

Grenzort seit August 1974 unter Denkmalschutz 

steht. Die Festung wurde 1628 auf einer höher 

gelegenen Marschwiese gebaut. Die Festung 

erhielt ein bestimmtes Straßenmuster, eine 

Schleuse und ein Truppenübungsgelände. Im 17. 

und 18. Jahrhundert wurde die Festung ausgebaut 

und verstärkt. Durch die Eindeichung wurde 

die Schanze immer weiter ins Landesinnere 

verlagert, wodurch sie letzten Endes ihre 

Funktion verlor. In den 1970er Jahren wurde sie 

rekonstruiert. Wenn Sie alle Sehenswürdigkeiten 

besucht haben, empfiehlt sich unbedingt eine 

wohltuende Entspannung in den Thermen von 

Bad Neuschanz. In Bad Neuschanz wurde 1975 die 

erste Thermalquelle der Niederlande entdeckt. 

Die Wellnessanlage Fontana, die 1985 als erstes 

Kurzentrum in den Niederlanden eröffnet 

wurde, nutzt diese Quelle seitdem und ist heute 

als „Thermen Bad Nieuweschans” bekannt.

…KURZ ZUSAMMENGEFASST

DE HOOFDWACHT
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Kom lekker spelen bij Indoor 
Speelparadijs De Leeuwenborg 

 
 
 
 
 

www.deleeuwenborg.nl 
Pastorieweg 14 Nieuw Scheemda 

Huninga’s Heem 
Pitch & Putt

Huningaweg 7
9682 PA Oostwold

0597-552221
06-57094695

oostwold.pitch-putt.net

Golfspel voor iedereen
Familiefeestjes
Bedrijfsuitjes

Kinderpartijtjes
Vriendenclubs
Vergaderen 
Competitie

Koffie met iets lekkers
Lunches
Diners

Buffetten (vega)
BBQ’s
Terras

Heiligerlee?
Is daar wat te beleven dan? Nou en of!

Wat dacht u van het Klokkengieterijmuseum
Of het museum Slag bij Heiligerlee?

Kijk maar eens op www.museaheiligerlee.nl

Op camping De Bouwte  
kun je heerlijk genieten van een 

welverdiende vakantie. 
Je kunt bij ons kamperen,  

ook met privesanitair.  
Daarnaast verhuren wij chalets  

aan het water.

Brasserie de Lounge  
is er voor je ontbijt, lunch of diner.  

Ook zijn kleine vergaderingen mogelijk, 
graag wel even reserveren.

Verhuur e-bikes en e-shoppers.

www.campingdebouwte.nl

Tel: 0031 597 591706

Hoofdweg West 26 • 9944 EB Nieuwolda 
info@landwinkeloldiek.nl

www.landwinkeloldiek.nl

Ga voor PUUR! Beleef het Landleven!

MUSEUM
 STOOM
GEMAAL
WINSCHOTEN

s t o o m g e m a a l w i n s c h o t e n . n l

Wie van Glas en kleur houdt, is welkom bij DI VETRO in Winschoten!
 
DI VETRO is een Galerie in Winschoten, waar de Glaskunst van Jannie Slootweg centraal staat.
Door middel van de Glasfusing-techniek wordt unieke, abstracte en hedendaagse Glaskunst
ontworpen en in eigen atelier vervaardigt.
 
Staande- en Wandobjecten, evenals schalen en diverse andere glassculpturen, uitgevoerd in
strakke, ingetogen- tot heldere uitbundige kleuren zult u aantreffen bij een bezoek aan de Galerie.
De tuin, gelegen achter de Galerie is het gehele jaar te bezichtigen, ook hier is te ontdekken dat 
een Glaskunstwerk een sieraad voor de tuin of dakterras kan zijn. 
 

Kom gerust langs om dit object te bekijken tijdens onze aangepaste openingstijden. Zie hiervoor onze website

https://www.divetroglaskunst.nl/

Wij kunnen u vanzelfsprekend de 1,5 meter afstand garanderen, we hebben ruimte zat.

Toch liever op afspraak? Ook dat kan....even een belletje naar 0597 413221 of email info@divetroglaskunst.nl
DI VETRO GLASKUNST-GALERIE
 
Wie van Glas en kleur houdt, is welkom bij DI VETRO in Winschoten!
 
DI VETRO is een Galerie en Tuin in Winschoten, waar de Glaskunst van 
Jannie Slootweg centraal staat.
Door middel van de Glasfusing-techniek wordt unieke, abstracte, hedendaagse Glaskunst, 
Kado’s en Woonaccessoires ontworpen en in eigen atelier vervaardigt.
 
Kom gerust langs, wij hebben de ruimte en kunnen de 1.5 meter afstand waarborgen.
De openingstijden zijn momenteel aangepast!
 
- Adres: Hortensiastraat 7 9675 GP Winschoten
- Geopend: Momenteel aangepaste tijden en op afspraak, zie website
- Tel.: 0597 413221
- E mail: info@divetroglaskunst.nl
- Website: www.divetroglaskunst.nl 
 
 

Galerie

Beeldentuin

Glasobjecten voor Tuin & Interieur

(Business)Gifts

Workshops

Online Galerie

Glazen Gedenkobjecten

Hortensiastraat 7 9675 GP Winschoten

www.divetroglaskunst.nl

Galerie - Beeldentuin

Hoofdstraat 9 info@reiderhaven.nl
9686 VE  Beerta www.reiderhaven.nl BootverhuurBlauwestad.nl

KOMGENIETEN 
RONDBLAUWESTAD
De ondernemers van het Blauwe Lint bieden 
recreanten, toeristen en passanten uiteenlopende 
mogelijkheden om actief bezig te zijn, lekker  
te lunchen of te dineren, te overnachten met  
uitzicht op het water of korenvelden, of gewoon  
in alle rust te ontspannen.

TERRAS TOT AAN DE SLUIS

Huningaweg 2 | 9682 PB Oostwold
Tel. 0597 - 674159 | www.brasserieoldschool.nl

Koffie met gebak | Lunch en diner
Feesten en partijen

Overnachten 
in Midwolda
doe je bij
Blauwestadhoeve.nl 
In het centrum van Midwolda maar met de 
rust en ruimte van het Groningerland. U kunt 
bij ons boeken in onze Boutique B&B, op de 
SVR mini-camping of camperhof (alleen met 
eigen middelen). Ook voor grote groepen, tot 
40 personen, bieden wij onderdak. Bezoek 
onze website voor meer informatie.

Blauwestadhoeve • Hoofdweg 156 • 9681AL Midwolda
T 0031 597 554055 • blauwestadhoeve.nl



ONTDEK 
  HET
OMMELAND 

Groningen herbergt een van de oudste 
cultuurlandschappen van Europa en grenst aan 
een Werelderfgoed van UNESCO. Groningen 
in 1 dag? Vergeet het maar. De provincie 
bestaat uit zeven regio’s. Elk met zijn eigen 
karakter, bezienswaardigheden en natuur.

BOURTANGE



WELKOMIN 
   VEENKOLONIËN

GROENE WEELDE
Weinig gebieden in Nederland zijn  
zó rijk bedeeld met verrassende 
landschappen, oude bossen, 
prachtige beekdalen en schitterende 
natuurgebieden als Westerwolde.  
Een echte actieveling? Fiets of wandel 
een van de tientallen uitgezette  
routes of vaar met een kano over  
De Ruiten Aa. In dit veelzijdige 
natuurgebied kun je op allerlei  
manieren genieten. Van een rustige 
wandeling langs onontdekte plekken 
tot broez’n op de mountainbike 
met je haren in de wind.

DE KANAALSTREEK
Avonturiers zochten in het uitgestrekte 
veenlandschap van de Veenkoloniën 
hun geluk. Hun baanbrekende werk 
heeft geleid tot een bijzonder landschap 
met een even bijzondere geschiedenis. 
Dorpen ontstonden als linten langs de 
kanalen die voor de turfvaart werden 
gebruikt. Houtzagerijen, scheepswerven 
en fabrieken brachten welvaart in 
de 19e eeuw. De vele monumentale 
woningen zijn hiervan het bewijs. PLEZIERVAARTWESTERWOLDSE NATUUR

KABELBAAN  
IN TER APEL

WELKOM 
INWESTER
WOLDE

DE RUITEN AA

MUSEUMSPOORLIJN STAR

O L D A M B T

4948



OLDAMBTIS
NAASTGRAAN  
OOKKOOLZAAD

visitwadden.nl

DAG VAN 
HET WAD
25 JUNI

JARIGE WADDENZEE AL 13 JAAR WERELDERFGOED
Tijdens de Dag van het Wad op 25 juni vieren we de verjaardag 
van de bijzondere UNESCO Werelderfgoed status. We staan 
dan stil bij de unieke waardes van het gebied en zijn ons nog 
meer bewust van haar kwetsbaarheid. Ga op ontdekking, 
leer meer over de natuur en haar bewoners en help ons om 
het gebied schoon te houden. Vier jij met ons mee?
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ETEN, 
DRINKEN
ENOPNAAR 
DROMEN-
LAND

Wil je meer ontdekken over deze regio?  
Blijf dan (nog) een nachtje! Oldambt heeft een  
groot aantal overnachtingsadressen die uitnodigen  
tot een prettig verblijf. Wat dacht je van een  
sfeervolle B&B of een fijn hotel? Op een van de 
campings zet je je tentje op of wie weet slaap 
je wel in een bijzondere accommodatie. 

Oldambt leer je kennen door de sfeer en de smaak  
van streekproducten en huisgemaakte drankjes.  
Breng een bezoek aan een restaurant, theetuin 
of rustpunt in de regio. Geniet van de smaken 
uit het Oldambt en haar gastvrijheid!

GRONINGER GENEVER STOKERIJ



ACCO M M O DAT I E S
APPARTEMENTEN, B&B’S, HOTELS, BIJZONDERE OVERNACHTINGEN,  

GROEPSACCOMMODATIES, CAMPINGS EN CAMPERPLAATSEN 

K I J K VO O R  M E E R  ACCO M M O DAT I E S  O P V I S I TG R O N I N G E N . N L / O L DA M BT

APPARTEMENTEN  

—

Hoeve Ceres

Hoofdweg Oost 20

9944 BX Nieuwolda

06 44072109

hoeveceres.nl

—

Hoogheem Erfgoed en Logies

Langeweg 2

9944 CC Nieuwolda

06 12421015

hoogheemlogies.nl

—

Retraitehuis Bloeiplaats

Hoofdweg 84 

9684 CK Finsterwolde

06 28144320

bloeiplaats.org

HOTELS 

—

City Hotel Winschoten

Stationsweg 21 

9671 AL Winschoten

06 30904541

cityhotelwinschoten.nl 

—

Hotel Resort Landgoed 

Westerlee

Hoofdweg 67

9678 PH Westerlee

0597 433 082

landgoedwesterlee.nl

Thermen Bad Nieuweschans

Weg naar de Bron 3-9

9693 GA Bad Nieuweschans

0597 527 777

thermenbadnieuweschans.nl

B&B’S  

—

Hostellerie ‘Het Riet’ 

Blauwestad

Vikna 4 

9685 HD Blauwestad

06 11422350

hostellerie-blauwestad.nl

—

Graanzicht B&B Apartments

Reinste Abdenaweg 1a 

9681 BC Midwolda

0597 593 738

graanzicht.nl

—

Blauwestadhoeve

Hoofdweg 156

9681 AL Midwolda

0597 554 055

blauwestadhoeve.nl 

—

Hoeve Ceres

Hoofdweg Oost 20 

9944 BX Nieuwolda

06 44072109

hoeveceres.nl

Hoogheem Erfgoed en Logies

Langeweg 2

9944 CC Nieuwolda

06 12421015

hoogheemlogies.nl

GROEPSACCOMMODATIES  

—

Blauwestadhoeve

Hoofdweg 156

9681 AL Midwolda

0597 554 055

blauwestadhoeve.nl 

CAMPINGS 

—

Camping de Bouwte

Hoofdweg 20A

9681 AH Midwolda

0597 591 706

campingdebouwte.nl 

—

Blauwestadhoeve

Hoofdweg 156

9681 AL Midwolda

0597 554 055

blauwestadhoeve.nl 

CAMPERPLAATSEN 

—

Haven Winschoten

Hellingbaan 4

9672 BM Winschoten

—

Haven Scheemda

Scheepsjagerstraat 2

9679 ZJ Scheemda

—

Haven Midwolda

Strandweg 1

9681 BK Midwolda

—

Haven Blauwestad

Redersplein 6

9685 AW Blauwestad

—

Haven Beerta

Buitenlandenstraat 6

9686 PZ Beerta

—

Reiderhaven

Hoofdstraat 9

9686 VE Beerta

—

Camping de Bouwte 

Hoofdweg 20A

9681 AH Midwolda

—

In den Stallen 

Oostereinde 10 

9672 TC Winschoten

Overnachten 
in Midwolda
doe je bij
Blauwestadhoeve.nl 
In het centrum van Midwolda maar met de 
rust en ruimte van het Groningerland. U kunt 
bij ons boeken in onze Boutique B&B, op de 
SVR mini-camping of camperhof (alleen met 
eigen middelen). Ook voor grote groepen, tot 
40 personen, bieden wij onderdak. Bezoek 
onze website voor meer informatie.

Blauwestadhoeve • Hoofdweg 156 • 9681AL Midwolda
T 0031 597 554055 • blauwestadhoeve.nl

Genieten van de rust, ruimte en natuur van het Oldambt  
in twee zeer luxe gastenverblijven in een prachtige  

gerestaureerde Oldambster boerderij. Beleef de historie 
van de Graanrepubliek in het Oldambster landbouw- en 

landschapsmuseum. Aan het einde van de Langeweg?  
Even pauze met een heerlijk kopje koffie met gebak.

––
Langeweg 2 

9944 CC Nieuwolda 
06-12421015 

info@hoogheemlogies.nl
hoogheemlogies.nl

––

1771 
––

HET OUDSTE  
OLDAMBSTER  

TYPE BOERDERIJ
––

geniet!geniet!
Ontdek &

ENTREE
INCL. SAUNA’S EN 

THERMAALBADEN AL V.A.

€ 26,50
P.P.

DE HELE DAG € 37,50

Terug naar de bron, naar ons heilzame thermaalwater en onze heerlijke sauna’s. En wist jij 
dat een bezoek aan ons wellnessresort vele gezondheidsvoordelen met zich mee brengt?  

Jouw entree incl. toegang tot de sauna’s en thermaalbaden, reserveer je al vanaf € 26,50 p.p. 
(Wil je liever een hele dag genieten? Dat kan al vanaf € 37,50 p.p.) 

Reserveren en voorwaarden www.thermenbadnieuweschans.nl

01_TBN_Adv_144x104.indd   101_TBN_Adv_144x104.indd   1 06-04-2022   13:3506-04-2022   13:35

Gail Wright    Vikna 4    9685 HD    Blauwestad
06-11422350    hostellerie-blauwestad.nl

Boek nu een 
prachtige plek voor 
een onvergetelijk 
verblijf
2 luxe B&B kamers met dakterras 
voor rust, ruimte en heerlijk genietengasten 

beoordeling 

booking.com

9,8
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R O N D O M  E N  O P H E T WAT E R
ZWEMBADEN / WELLNESS, NATUURBADEN / STRANDEN, WADLOPEN, VISSEN,  

ZEILSCHOOL, RONDVAARTEN, JACHTHAVENS EN BOOTVERHUUR

ZWEMBADEN / WELLNESS 

—

Overdekt zwembad

Zwembad  

De Watertoren

Watertorenstraat 16 

9671 LJ Winschoten

0597 413 455

—

Overdekt zwembad

Zwembad  

De Hardenberg 

Hardenberg 5 

9684 AM Finsterwolde

0597 331 640

—

Openluchtbad

Zwembad De Ringberg

Badhuislaan 6 

9679 HK Scheemda

0597 591 571

—

Zoutbad/Wellness/Sauna

Thermen Bad Nieuweschans 

Weg naar de Bron 3

9693 GA Bad Nieuweschans

0597 527 777

thermenbadnieuweschans.nl

NATUURBADEN / STRANDEN 

—

Strand Zuid

Blauwestad

—

Strand Noord 

Midwolda

—

Beertster plas

Beerta

WADLOPEN

—

Wadloper Jan Kraster

06 51415780

wadloper.com

VISSEN

—

De Kolk

Hoofdweg 191 

9681 AE Midwolda

06 25234097 

dekolkmidwolda.nl

ZEILSCHOOL

—

Jachthaven Midwolda 

Strandweg 1 

9681 BK Midwolda

06 52307529 

zeilschoolblauwestad.nl

RONDVAARTEN

—

Pieter Dekker Rondvaarten 

Hoofdweg 75 

9697 NC Blijham

0597 561 717

dekkerrondvaarten.nl

JACHTHAVENS 

—

Jachthaven Bad Nieuweschans

Oudezijl 5

9693 PA Bad Nieuweschans 

06 38090114

—

Jachthaven Beerta

Buitenlandenstraat 6

9686 PZ Beerta

Jachthaven Havenkwartier  

Blauwestad

Redersplein 6 

9685 AW Blauwestad

06 15444290

jachthavensblauwestad.nl

—

Jachthaven Midwolda

Strandweg 1 

9681 BK Midwolda

06 52307528

jachthavensblauwestad.nl

—

Jachthaven Nieuwolda

Dok 17

9944 BR Nieuwolda

—

Jachthaven Reiderhaven

Hoofdstraat 9 

9686 VE Beerta

06 53739742

www.reiderhaven.nl

—

Jachthaven Scheemda

Scheepsjagerstraat 2 

9679 ZJ Scheemda

06 28974613

havenbeheeroldambt.nl

—

Jachthaven Winschoten

Hellingbaan 4 

9672 BM Winschoten

06 28974613

havenbeheeroldambt.nl

—

Paviljoen Flonk

Funenbrug 1

9684 AE Finsterwolde

0597 726 731

paviljoenflonk.nl

BOOTVERHUUR 

—

Bootverhuur Beerta

Buitenlandenstraat 6

9686 PZ Beerta

06 83989681

bootverhuurbeerta.nl

—

Bootverhuur Blauwestad

Jachthaven Midwolda

Strandweg 1

9681 BK Midwolda 

06 52307528

bootverhuurblauwestad.nl

—

Jachthaven Havenkwartier 

Blauwestad

Redersplein 6

9685 AW Blauwestad

06 15444290

bootverhuurblauwestad.nl

—

Huninga’s Watersport 

Strandweg 1

9681 BK Midwolda

06 52307528

watersporthuningas.nl

K I J K VO O R  M E E R  ACCO M M O DAT I E S  O P V I S I TG R O N I N G E N . N L / O L DA M BT

Méér
met
digitaal
drukwerk
Atoomweg 9 > 9743 AJ Groningen
050 - 314 43 01 > info@rcg.nl
www.rcg.nl

Informatie en contact 
06 25234097
info@dekolkmidwolda.nl
www.dekolkmidwolda.nl

Bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest of familiedag? 
Kom gezellig bij ons vissen en eten.

Voor  jong & oud––––Kinderfeestjekan ook!

PAVILJOENFLONK.NL

Funenbrug 1, 9684 AV Finsterwolde

0597 - 726 731

info@paviljoenflonk.nl

GENIETEN
VAN EEN HEERLIJKE LUNCH, BORREL OF DINER 

AAN HET OLDAMBTMEER!
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H O R EC A
RESTAURANTS EN BRASSERIEËN

K I J K VO O R  M E E R  T I P S  O P V I S I TG R O N I N G E N . N L / O L DA M BT

GROEPSUITJES /  

RONDLEIDINGEN

—

Party Centrum Finnewold

Hoofdweg 110

9684 CL Finsterwolde

0597 331 752

partycentrumfinnewold.nl

—

De Kolk Midwolda

Hoofdweg 191

9681 AE Midwolda

06 25234097

dekolkmidwolda.nl

Groninger Genever Stokerij

Kromme-Elleboog 22 

9682 XH Oostwold

06 21816700

groningergeneverstokerij.nl

— 

Pitch & Putt Huninga’s  

Heem

Huningaweg 7 

9682 PA Oostwold

0597 552 221

oostwold.pitch-putt.net

 

Boerderij Hermans Dijkstra

Reinste Abdenaweg 1

9681 BC Midwolda

06 21406282

boerderijhermansdijkstra.nl

—

Retraitehuis Bloeiplaats

Hoofdweg 84

9684 CK Finsterwolde

06 28144320

bloeiplaats.org

—

Wadloper Jan Kraster

06 51415780

wadloper.com

SHOPPEN 

—

City Club Winschoten 

cityclubwinschoten.nl

THEATER CULTUUR

—

Cultuurhuis De Klinker

Mr. D.U. Stikkerlaan 251

9675 DG Winschoten

0597 700 270

indeklinker.nl

E R O P U I T
GROEPSUITJES / RONDLEIDINGEN, SHOPPEN EN THEATER CULTUUR

RESTAURANTS 

—

Hotel Resort  

Landgoed Westerlee

Hoofdweg 67

9678 PH Westerlee

0597 433 082

landgoedwesterlee.nl

—

Paviljoen Flonk

Funenbrug 1

9684 AE Finsterwolde

0597 726 731

paviljoenflonk.nl

—

De Schakel Midwolda

Hoofdweg 170

9681 AL Midwolda

0597 551 622

deschakelmidwolda.nl

Pitch & Putt  

Huninga’s Heem

Huningaweg 7

9682 PA Oostwold

0597 552 221

oostwold.pitch-putt.net

—

In den Stallen

Oostereinde 10

9672 TC Winschoten

0597 414 073

indenstallen.nl

—

Pannenkoekenhuis  

d’Olle Smidse

Hoofdweg 115

9681 AC Midwolda

0597 551 546

pannenkoekenhuis- 

groningen.nl

City Hotel Winschoten

Stationsweg 21 

9671 AL Winschoten

06 30904541

cityhotelwinschoten.nl

—

Restaurant Norell

Thermen Bad Nieuweschans 

Weg naar de Bron 3-9 

9693 GA Bad Nieuweschans

0597 527 777 

thermenbadnieuweschans.nl

—

Heerlijke Streken - Blauwestad

Redersplein 8

9685 AW Blauwestad

0597 726 888

heerlijkestreken.nl

Café Hangar 28 -  

Oostwold Airport

Polderweg 28

9682 XS Oostwold

0597 551 490 

oostwold-airport.nl

BRASSERIEËN 

—

Brasserie Old School

Huningaweg 2

9682 PB Oostwold

0597 674 159

brasserieoldschool.nl

Huningaweg 2 | 9682 PB Oostwold
Tel 0597 - 674159 | brasserieoldschool@gmail.com

www.brasserieoldschool.nl

“Brasserie Old School” is gevestigd in een 
prachtig schoolgebouw (1869), gelegen aan de 
sluis van Midwolda met groot terras en weids 
uitzicht over het Oldambtmeer! We koken met 
verse (streek)producten voor de vegetarier, de 

vis- en vlees liefhebbers.

U bent van harte welkom!

Koffie met gebak | Lunch & diner 
Feesten & partijen

www.cityhotelwinschoten.nl
0597 870102

Stichting Vliegveld
Oostwold-Oldambt

Het groenste vliegveld van Groningen
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GRONINGEN > DELFZIJL > ZWOLLE

DRUK > PRINT > SIGN
MARNEVEENSTRA.NL

VOLG ONS OOK OP      

NIEUWE STATENZIJL > DE KIEKKAASTE IS DE ENIGE 
BUITENDIJKSE VOGELKIJKHUT VAN NEDERLAND EN GEEFT 
EEN GOED ZICHT OP DE SLIKVELDEN VAN DE DOLLARD.

WELKOM  IN OLDAMBT LEUK DAT  JE ER BENT!

WWW.BOURTANGE.NL

EVENEMENTEN 
2022

Voorjaarsmarkt
9 & 10 april

Slag om Bourtange
11 & 12 juni

Herfstfair
10 & 11 september

Magisch Samhain
29 & 30 oktober

Kerstmarkten 
3-4 | 10-11 | 17-18

december

E R O P U I T
MUSEA, UIT MET KIDS, ATELIERS, AMBACHTELIJKE STREEKPRODUCTEN EN OVERIG

K I J K VO O R  M E E R  T I P S  O P V I S I TG R O N I N G E N . N L / O L DA M BT

MUSEA

—

Klokkengieterijmuseum 

Heiligerlee

Provincialeweg 46

9677 PD Heiligerlee

0597-418 199

klokkengieterijmuseum.nl

— 

Museum Stoomgemaal

Oostereinde 4

9672 TC Winschoten

0597 425 070

stoomgemaalwinschoten.nl

—

Museum Slag  

bij Heiligerlee

Provincialeweg 55

9677 PB Heiligerlee

0597 418 199

museaheiligerlee.nl

—

Museumboerderij  

Hermans Dijkstra

Reinste Abdenaweg 1

9681 BC Midwolda 

06 21406282

boerderijhermansdijkstra.nl

— 

Museum voor  

Oorlogshistorie 1940-1945

Hoofdweg 196

9681 AM Midwolda 

0597 551 007

— 

Museumgemaal De Hoogte

De Streep 19

9944 BP Nieuwolda

Vestingmuseum  

Bad Nieuweschans

1e Kanonnierstraat 2

9693 EB Bad Nieuweschans 

06 53609294

vriendenvandenieuweschans.nl/

museum

—

Heritage Hangar -  

Oostwold Airport

Polderweg 28

9682 XS Oostwold

0597 551 490 

oostwold-airport.nl

UIT MET KIDS

—

De Leeuwenborg

Pastorieweg 14

9943 TG Nieuw Scheemda

0598 446 464

deleeuwenborg.nl

— 

Huninga’s Heem

Huningaweg 7

9682 PA Oostwold

0597 552 221

pitch-putt.nl

—

Speeltuin Sint Vitusholt

Kastanjelaan 36

9674 BG Winschoten

speeltuinsintvitusholt.nl

— 

Zeilschool Blauwestad

Strandweg 1

9681 BK Midwolda

06 52307528

zeilschoolblauwestad.nl

 

De Kolk

Hoofdweg 191

9681 AE Midwolda

06 25234097

dekolkmidwolda.nl

— 

‘t Speulparadies

Speeltuin en kinderboerderij

Bovenlandenstraat 12

9686 PP Beerta

06 22017200

info@speeltuinbeerta.nl

ATELIERS

—

Atelier / Beeldentuin 

Cilia de la Court

Oudezijl 14

9693 PA Nieuweschans

06 57610222

ciliadelacourt.nl

— 

Galerie Groninger Kroon

Reiderwolderpolder 4

9684 TK Finsterwolde

0597 354 261

degroningerkroon.nl

— 

Di VETRO Glaskunst

Hortensiastraat 7

9675 GP Winschoten

0597 413 221

divetroglaskunst.nl

—

Galerie Waarkunst

Hoofdweg 1 

9942 PA ’t Waar

0598 446 390

waarkunst.nl

AMBACHTELIJKE  

STREEKPRODUCTEN

—

Landwinkel Ol Diek

Hoofdweg West 26

9944 EB Nieuwolda

0596 857 271

landwinkeloldiek.nl

—

Coöperatie  

De Graanrepubliek

Oudezijl 1 

9693 PA Bad Nieuweschans

graanrepubliek.nl

—

Groninger Genever Stokerij 

Kromme-Elleboog 22 

9682 XH Oostwold 

06 21816700 

groningergeneverstokerij.nl

OVERIG 

—

Bureau Gerrit Smit 

IVN natuur educatie 

Westerwolde-Oldambt 

ivn.nl

—

Innovatiehub Oost-Groningen

ihog.nl

—

Oostwold Airport Vliegbedrijf  

Tom van der Meulen

Polderweg 28

9682 XS Oostwold 

0597 551 490

oostwold-airport.nl
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SAMENSTELLING

ZO! Groningen 

zogroningen.nl

Marketing Groningen 

visitgroningen.nl

—

TEMPLATE ONTWERP

Studio Anne-Marijn 

MAKI

—

ILLUSTRATIE

MAKI 

—

INVULLING TEMPLATE

MarneVeenstra Druk > Print > Sign 

—

ACQUISITIE EN DRUK

MarneVeenstra Druk > Print > Sign

—

FOTOGRAFIE

Marieke Kijk in de Vegte 

Stella Dekker Fotografie 

Marketing Groningen 

Projectbureau Blauwestad

Melissa Stel

Marije de Gans

Monique Tepper

Albert Jan de Boer

Marcel Kerkhof

Jeanique van den Berg 

Lars Meyer

Carmen Rademaker 

Klaasje Jansen 

Marion Stoffels 

—

TEKST

Heidi van Duuren  

Marketing Groningen

—

VERANTWOORDING

Alle gegevens zijn met grote

zorgvuldigheid verzameld  

en verwerkt. ZO! Groningen en  

Marketing Groningen kunnen  

echter niet aansprakelijk  

gesteld worden voor eventuele 

onjuistheden.

TOERISTISCHE 
INFORMATIEPUNTEN 
OLDAMBT

WINSCHOTEN 

Cultuurhuis De Klinker

Mr. D.U. Stikkerlaan 251

—

In den Stallen 

Oostereinde 10

—

BLAUWESTAD 

Restaurant Heerlijke  

Streken  

Redersplein 8

—

FINSTERWOLDE 

Party Centrum  

Finnewold  

Hoofdweg 110

—

MIDWOLDA 

Camping De Bouwte  

Hoofdweg 20A

—

De Schakel Midwolda 

Hoofdweg 170

NIEUWOLDA 

Eetcafe De Brug  

B.K. Bosmaplein 2

—

OOSTWOLD 

Pitch & Putt Huninga’s Heem  

Huningaweg 7

—

SCHEEMDA 

Roggeveld Fietsen  

Poststraat 6

—

WESTERLEE 

Hotel Resort Landgoed Westerlee  

Hoofdweg 6

TOERISTISCHE 
OVERSTAPPUNTEN

TOP Pier van Oostwold

—

TOP De Hardenberg

—

TOP In den Stallen

—

TOP Kiek over Diek

VISITGRONINGEN.NL/OLDAMBT

http://www.visitgroningen.nl
http://www.visitgroningen.nl
http://www.westerwolde.groningen.nl


M A G A Z I N E  U I T ? 
D A N  W E E T  J E  H E T 

N U  Z E K E R .

V I S I T G R O N I N G E N . N L / O L D A M B T

BEZOEK 
OLDAMBT

http://www.visitgroningen.nl
http://www.westerwolde.groningen.nl

