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ROUTE NOORD-GRONINGEN 

Deze autoroute voert u langs plekken in de provincie 
Groningen waar bestuurders van de provincie op een of 
andere wijze hun sporen hebben nagelaten. U krijgt een 
indruk van de bestuurlijke invloed van kloosters en abdijen, 
van de landadel en van het latere democratische bestuur. 
Bij alle plekken die u aandoet, is de Provincie Groningen als 
organisatie betrokken. Dat kan zijn als subsidiegever van 
musea en borgen, maar ook als ondersteuner van herstel- 
en herbestemmingsprojecten van monumentaal erfgoed. 
Niet in de laatste plaats heeft de provincie een taak als het 
gaat om het beheer, behoud, bescherming en ontwikkeling 
van landschap en natuur. Deze route biedt een eerste 
kennismaking.



LANDSCHAPSGESCHIEDENIS HET HOGELAND
Het Hogeland is een oud zeekleigebied in Noord-Groningen, 
gekenmerkt door karakteristieke wierdedorpen, statige 
akkerbouwbedrijven en weidse uitzichten. De naam 
geeft aan dat het gebied ruim boven de zeespiegel ligt, in 
tegenstelling tot de lager gelegen streken in het midden 
van de provincie. Het kerngebied wordt gevormd door 
een wierdenlandschap, bestaande uit een schiereiland, 
omzoomd door oude kwelderruggen met vruchtbare 
zavelgrond, die een dieper gelegen getij-afzettingsvlakte 
met taaie kleigronden omringen. De meeste boerderijen 
liggen verspreid als groene eilanden in het open landschap, 
soms op markante huiswierden of verlaten dorpswierden. 
De omgeving van de dorpen kenmerkt zich door een 
onregelmatige blokverkaveling. In het binnengebied 
zijn meer regelmatige perceelsvormen te vinden; het 
landschap is weidser, de boerderijen zijn soberder 
van karakter en de erven minder zwaar beplant. Door 
ontwatering en ruilverkavelingen zijn veel kleinschalige 
landschapselementen verdwenen.

Dichter bij de Waddenkust wordt de inrichting van het land 
regelmatiger. De bebouwing bestaat uit boerderijenreeksen 
langs dijken en op kwelderruggen en strandwallen die 
samenvallend met oude kustlijnen. Nederzettingen hebben 
hier de vorm van weg- of dijkdorpen. Ten noorden van het 
oude land ligt het dijkenlandschap van de nieuwe zee- of 
kustpolders, opgebouwd uit aanwas- en zeeboezemvlakten 
die grotendeels in de achttiende en negentiende eeuw 
werden bedijkt. De onbedijkte kwelders en slikken maken 
deel uit van het zoutwater-getijdenlandschapvan de 
Waddenzee. Ze vormen een beschermd natuurgebied 
en zijn onderdeel van het Unesco Werelderfgoedgebied 
Waddenzee. Verschillende regelingen zoals Natura-2000 zijn 
hier van toepassing. De kwelders hebben hun huidige vorm 
gekregen door systematische landaanwinningswerken; ze 
zijn nog altijd in gebruik als weidegebied. De kenmerkende 
vegetatie bestaat onder andere uit zeegras, dat elders in 
het Waddengebied weinig meer voorkomt.
(kijk hier voor meer info)

0. GRONINGEN - PROVINCIEHUIS  
Aan de voet van de Martinikerk staat het monumentale 
provinciehuis. Sinds 16 juni 1602 vergaderen de Provinciale 
Staten in de markante Statenzaal. In geen enkele andere 
provincie wordt al zo lang in dezelfde zaal vergaderd.
(kijk hier voor meer info)
 
START ROUTE >> P&R REITDIEP 

1. ADUARD - KLOOSTERMUSEUM SINT-BERNARDUSHOF  
Middeleeuwse kerkjes en oeroude rivierbeddingen hebben 
in het gebied Middag Humsterland de eeuwen doorstaan. 
De Abdij in Aduard is van grote invloed geweest op haar 
omgeving en het spoor van de monniken die er woonden is 
tot in de wijde omtrek van het dorp te volgen.
(kijk hier voor meer info)

TIP: Voor een digitale reconstructie download u vantevoren 
de 3d app via de website 3d app Kloostermuseum Aduard 
Met de genoemde app kunt u op elke willekeurige plek het 
klooster beleven

2. DEN HAM - DE PILOERSMABORG  
De borg ‘Piloersema’ (1633) geeft een beeld van de 
woon- en leefcultuur van de Ommelander jonkers, en is 
de enige overgebleven borgboerderij van de provincie. 
In de voormalige schuur, nu het achterhuis, en op de 
bovenverdieping van het tussenhuis bevinden zich 
gastenverblijven.
(kijk hier voor meer info)

3. OLDEHOVE  
U rijdt door Middag Humsterland, een ongerept boerenland 
en het oudste cultuurlandschap van Nederland.
(kijk hier voor meer info)

4. ELECTRA  
U passeert het gemaal De Waterwolf, ooit het grootste 
elektrisch aangedreven gemaal van Europa.

5. HOUWERZIJL - DETHEEFABRIEK  
De Theefabriek is een heerlijke plek om iets te leren over 
thee, een bijzondere accommodatie om lekker te genieten 
van een eenvoudig kopje thee of uitgebreide theetafel  en 
de juiste plaats voor het vinden van die superleuke theepot 
of exclusieve thee.
(kijk hier voor meer info)

6. ZOUTKAMP - VISSERIJMUSEUM  
Het Visserijmuseum is gevestigd in de voormalige, 
monumentale ‘betonningsloods’ van Rijkswaterstaat. In dit 
karakteristieke, historische gebouw krijgt u de gelegenheid 
om de geschiedenis en de ontwikkeling van de Zoutkamper 
visserij te bekijken én te ervaren.
(kijk hier voor meer info)

7. ZOUTKAMP - RIJKSMONUMENTALE REITDIEPSLUIS  
Centraal geplaatste schutsluis met aan beide zijden een 
dubbele uitwateringssluis, gebouwd in 1877.
(kijk hier voor meer info)
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http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/8-hogeland.html
https://www.provinciegroningen.nl/over-groningen/provinciehuis/
https://www.kloostermuseumaduard.nl/
http://www.piloersema.nl/
https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/middag-humsterland-een-twee-eenheid
https://www.theefabriek.nl/
https://www.visserijmuseum.com/
https://www.monumenten.nl/monument/508295


8. LEENS - MUSEUM BORG VERHILDERSUM    
Dit museale landgoed vertelt het verhaal van het Hogeland in 
de 19e eeuw. Over oude adel en nieuwe borgbewoners, een 
innovatieve, opkomende boerenstand en de landarbeiders.
(kijk hier voor meer info) 

9.HOUD DE VOLGENDE PLAATSEN AAN: WEHE DEN HOORN, 
EENRUM, SAAXUMHUIZEN, DEN ANDEL

10. WARFFUM - OPENLUCHTMUSEUM HET HOOGELAND   
Ontdek in openluchtmuseum Het Hoogeland het platteland 
van ruim honderd jaar geleden. Kijk rond in twintig oude 
gebouwen en ervaar hoe de mensen vroeger woonden en 
werkten.
(kijk hier voor meer info)

11. USQUERT - BERLAGEHUIS  
De beroemde bouwmeester Berlage ontwierp het raadhuis 
van Usquert dat van 1930 tot 1990 dienst deed. Huidige 
eigenaar is Vereniging Hendrick de Keyser, de gebruiker 
van het pand is per maart 2023 de steuninstelling 
Erfgoedpartners dat zich inspant voor een sterke 
erfgoedsector in de hele provincie.
(kijk hier voor meer info) 

12. HOUD DE VOLGENDE PLAATS AAN: KANTENS

13. MIDDELSTUM - SINT HIPPOLYTUSKERK    
De grote vijftiende-eeuwse bakstenen kruiskerk in 
Middelstum behoort tot de mooiste voorbeelden van 
laatgotische kerkgebouwen in Groningen. De kerk had 
flinke aardbevingsschade, maar is onder supervisie van 
eigenaar Stichting Oude Groninger Kerken gerestaureerd.
(kijk hier voor meer info)

14. ONDERDENDAM - BOERDERIJ DE HAVER   
De rijksmonumentale boerderij De Haver uit 1894 is een 
typisch voor het Oldambt. De door bevingen beschadigde 
boerderij is nu van Stichting Het Groninger Landschap. 
Boerderij De Haver is in 2021 hersteld en heeft een nieuwe 
woonbestemming in de schuur gekregen.
(kijk hier voor meer info) 

15. HOUD VOLGENDE PLAATSEN AAN: BEDUM, ELLERHUIZEN  
U passeert de rijksmonumentale Ellerhuizerbrug die 
momenteel in restauratie is.

Op 15 maart kun je jouw stem laten horen door 
een vakje rood te kleuren in het stemhokje bij 
de verkiezingen voor Provinciale Staten en 
de waterschappen. Democratie is ook meer: 
Hoe je elke dag je stem kunt laten horen, een 
ander een stem kunt geven en welke invloed 
je als Groninger hebt op je eigen woon- en 
leefomgeving.

Via de QR-code vind je de route digitaal, op de 
kaart en in pdf.

de week van de democratie
8 t/m 15 maart 2023
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https://www.verhildersum.nl/nl/
https://www.hethoogeland.com/
https://www.berlagehuisusquert.nl/
https://www.kerkmiddelstum.nl/
https://www.groningerlandschap.nl/erfgoed/borgen/dehaver/

