
NOORD-OOST-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.
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LANDSCHAPSGESCHIEDENIS 
CENTRALE WOLDGEBIED
Eerst gaat de route door het Centrale Woldgebied. Dit is 
een veenontginningsgebied dat grotendeels bestaat uit 
(oude) zeekleigronden waarvan het veendek door ontgin-
ning is verdwenen. De kern van het gebied wordt gevormd 
door een komvormige laagte, die tot halverwege de mid-
deleeuwen was bedekt met hoogveen. Het is overwegend 
een veeteeltgebied met verspreide bouwlandpercelen. Het 
maaiveld is onder de zeespiegel komen te liggen, tot ruim 1 
meter beneden NAP. De afzonderlijke streek- of wegdorpen 
liggen rondom het laaggelegen kerngebied en markeren de 
verschillende fasen van het ontginningsproces. Het bui-
tengebied is grotendeels open. Enkele voormalige dorps-
wierden zoals Bedum en Ten Boer zijn uitgegroeid tot om-
vangrijke dorpen. Het kerngebied wordt omsloten door de 
Wolddijk. Het gebied wordt aan drie kanten omringd door 
een klei-ontginningslandschap of medenlandschap met 
taaie knipkleigronden, die vanuit de aangrenzende wier-
dendorpen zijn ontgonnen.

OLDAMBT
Na Farmsum gaat de route door Het Oldambt. Dit is een jong 
zeekleigebied in Noordoost-Groningen, dat zich kenmerkt 
door een weids polderlandschap met grootschalige 
akkerbouw, dijken en een gevarieerde bebouwing waaraan 
het verschil in rijkdom is af te lezen. Het gebied wordt ook wel 
‘de Graanrepubliek’ genoemd vanwege haar uitgestrekte 
graanvelden en andere akkerbouwgewassen in de polders. 
De eindeloze horizon wordt hier enkel doorbroken door 
de bekende statige boerderijen en groene linten van 
bomenrijen langs de wegen.

De Veenkoloniën is voor velen het meest karakteristieke 
landschap van Groningen. Kenmerkend voor dit betrekkelijk 
jong verveningslandschap is de rationele verkaveling 
met rechte vaarten, kanalen en wijken als gevolg van de 
vervening in de 17de en 18de eeuw. Het gebied is op een 
bijna wiskundige manier ingedeeld. De geschiedenis van de 
vervening is nog steeds zichtbaar in het grootschalige open 
landschap dat begrensd wordt door de strikte ordening 
en de samenhang met verdichte bebouwinglinten langs het 
verkavelingssysteem.

VEENKOLONIËN
Voorbij Winschoten kom je in de Veenkoloniën. Deze 
grenzen in het noorden aan het de lage zandruggen 
van het Wold-Oldambt. In het oosten liggen de hogere 
ruggen van Westerwolde. In het zuiden wordt het gebied 
begrensd door het Stadskanaal en de provinciegrens met 
Drenthe. Ten westen van de Veenkoloniën liggen de oudere 
(middeleeuwse) ontginningen van het Bourtanger Moor, 
Kropswolde, Wolfsbarge en Zuidlaarderveen. Sinds 1612 
werd het gebied geëxploiteerd, eerst door de stad en de 
dorpsgemeenschappen, later door de boeren in het gebied 
zelf. Het huidige karakter van het landschap staat in groot 
contrast met hoe het gebied er voor de ontginningen uitzag. 
De Veenkoloniën zijn misschien wel een van de landschappen 
in Groningen die in de loop van de geschiedenis de grootste 
metamorfose heeft doorlopen. Van poolwoestijn tot moeras 
en van dit woeste moerasgebied tot het mathematische 
ontginningslandschap dat we nu kennen.

Kijk hier voor meer info: www.kwaliteitsgidsgroningen.nl

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 MEERSTAD

1. GARMERWOLDE - SCHOOLKERK    
De kerk van Garmerwolde is de eerste Schoolkerk van 
Nederland. In de Schoolkerk staan geschiedenis, cultuur 
en levensbeschouwing centraal. De laatromaanse kerk met 
de 15e-eeuwse gewelfschilderingen, het kerkhof met het 
verdwenen schip en de toren met de spectaculaire nieuwe 
trap vormen een rijke leeromgeving, met volop ruimte voor 
reflectie en dialoog. 
(kijk hier voor meer info) 

2. HOUD DE VOLGENDE PLAATSEN AAN: N360 TOT AFRIT 
GARRELSWEER (RECHTSAF), LINKSAF RICHTING APPINGE-
DAM LANGS HET DAMSTERDIEP.
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https://kwaliteitsgidsgroningen.nl/
https://www.provinciegroningen.nl/over-groningen/provinciehuis/
https://www.schoolkerk.nl/


3. BORG EN STEENFABRIEK RUSTHOVEN EN LANDGOED 
EKENSTEIN   
De woning is in 1686 als zomerhuis en jachtslot gebouwd door 
de vooraanstaande en rijke Johan Eeck, burgemeester van 
Groningen. Sinds 2012 wordt het pand particulier bewoond. 
In de afgelopen jaren is de borg aardbevingsbestendig 
gemaakt. 
(kijk hier voor meer info) 

Het Groninger Landschap heeft de steenfabriek Rusthoven 
dankzij een particuliere gift kunnen aankopen en werkt nu 
samen met de gemeente Eemsdelta (voorheen gemeente 
Loppersum) en provincie Groningen aan het herstel.
(kijk hier voor meer info)

4. APPINGEDAM - MUSEUM STAD APPINGEDAM   
Appingedam is naast Groningen de enige stad in de 
provincie van middeleeuwse oorsprong. Wandelend door 
het centrum kun je daar nog duidelijk de sporen van zien: 
oude gevels, smalle steegjes en een centraal plein waaraan 
de kerk, het raadhuis en de rechtbank gelegen waren. 
Museum Stad Appingedam is de perfecte uitvalsbasis om 
de geschiedenis van de stad te onderzoeken. 
(kijk hier voor meer info)
 

5. HOU DE VOLGENDE PLAATSEN AAN: DELFZIJL, FARMSUM, 
WEIWERD, WOLDENDORP, HONGERIGE WOLF, GANZEDIJK, 
FINSTERWOLDE

6. HEVESKES EN HAVENGEBIED 
Onderweg kom je langs Heveskes (tussen Farmsum en 
Weiwerd). In de jaren zeventig van de afgelopen eeuw wordt 
bepaald dat het dorp moet wijken voor het havengebied 
van Delfzijl. Het dorp wordt opgeheven en de kerk raakt 
in verval. Uiteindelijk staat het kerkje niet in de weg van de 
industrie en is het niet nodig het te slopen of te verplaatsen. 
De kerk krijgt een nieuwe bestemming. Het is nu eigendom 
van de Stichting Oude Groninger Kerken.

7. HONGERIGE WOLF 
In Hongerige Wolf vindt ieder jaar een cultureel festival 
plaats. Festival Hongerige Wolf biedt jonge talentvolle 
professionele kunstenaars een podium op gebied van 
muziek, dans, theater, film, beeldende kunst en literatuur. 
Drie dagen lang vinden concerten en voorstellingen plaats 
in de weidse omgeving van het artistieke dorpje.
 

8. FINSTERWOLDE - DE GRAANREPUBLIEK  
De Graanrepubliek in Finsterwolde heeft een 
indrukwekkende geschiedenis. In de jaren zestig werd 
de monumentale boerderij bewoond door kunstenaar 
Karl Pelgrom, die er een kunstenaarscollectief met 
communistische inslag stichtte. Daarvoor is het jaren in 
bezit geweest van een van de grotere graanboeren uit de 
regio. Tot 2007 was er een biologisch restaurant en galerie 
gevestigd in de verbouwde deel. De gehele begane grond 
van het monumentale voorhuis is nu in gebruik als bed and 
breakfast. 
(kijk hier voor meer info)

9. OOSTWOLD - SCULPTUUR SICCO MANSHOLT  
Bij Blauwestad staat een levensgroot standbeeld van Sicco 
Mansholt (1908-1995), de ‘peetvader van het Europese 
landbouwbeleid’. De in Ulrum geboren Mansholt werd na 
de Tweede Wereldoorlog minister van landbouw, visserij 
en voedselvoorziening. Later maakte hij de stap naar de  
Europese Commissie als landbouwcommissaris. Van 1967 
tot 1972 vervulde hij de taak als vicevoorzitter en in 1972-
1973 was hij voorzitter van de Europese Commissie. 
(kijk hier voor meer info)

10. HOU DE VOLGENDE PLAATSEN AAN: VIA DE 
KLINKERSTRAAT EN KROMME ELLEBOOG RICHTING EKAMP 
(OM BLAUWE STAD HEEN)

11. BLAUWE STAD   
Wat ooit akkerland was, is nu een geweldig woongebied, 
omgeven door een groot meer en ongerepte natuur. 
Deze streek -vroeger de graanrepubliek van Nederland 
genoemd- is bekend om zijn uitgestrekte graan- en 
koolzaadvelden. Middenin al die ruimte ontdek je 
monumentale boerderijen met prachtige slingertuinen, 
historische kerken en karakteristieke lintdorpen. En nieuwe 
woningen. De inwoners hebben de woningen zelf ontworpen 
of laten ontwerpen en dat resulteert in architectonische 
hoogstandjes aan het water. 
(kijk hier voor meer info) 
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https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/praktijkvoorbeelden/overzicht-praktijkvoorbeelden/borg-rusthoven-aardbevingsbestendig-gemaakt
https://www.groningerlandschap.nl/wat-wij-doen/projecten/steenfabriek-rusthoven/
https://museumstadappingedam.nl/
https://degraanrepubliek.nl/
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/3916148819/beeld-sicco-mansholt
https://www.blauwestad.nl/


12. HOU DE VOLGENDE PLAATSEN AAN: WINSCHOTEN, 
HEILIGERLEE

13. MUSEUM SLAG BIJ HEILIGERLEE (TOT 1 APRIL GESLOTEN)  
De Slag bij Heiligerlee is diep in ons collectieve geheugen 
gegrift. Op 23 mei 1568 wist een klein leger onder leiding 
van Lodewijk en Adolf, graven van Nassau en de jongere 
broers van Willem van Oranje, de Spanjaarden een gevoelige 
nederlaag toe te brengen. De Slag werd hierdoor bekend 
als het begin van de Tachtigjarige Oorlog. In het museum 
staat de ontdekking naar de (on)waarheden over deze Slag 
centraal. Met behulp van een film en een wandvullende 
presentatie wordt de bezoeker uitgedaagd zelf op zoek te 
gaan naar de betekenis van de Slag.

14. HOU DE VOLGENDE PLAATSEN AAN: WESTERLEE, 
MEEDEN, VEENDAM

15. VEENDAM - HENK NIENHUIS STADION 
Rondom het stadion van de voormalige profvoetbalclub SC 
Veendam realiseerde de stad met een oppervlakte van ruim 
6.300 m2 de grootste ‘Skills Garden’ van Europa. Hiermee 
wil de gemeente van het Sport- en Leerpark de Langeleegte 
dé ontmoetingsplek van Veendam maken, een plek waar 
de openbare ruimte zo is vormgegeven dat deze uitnodigt 

tot bewegen: van skaten en freerunning tot trampoline 
springen en beweegtoestellen. Daarnaast is volop ruimte 
voor voetbal, wielrennen, basketbal en badminton.
(kijk hier voor meer info)

16. VEENDAM - VEENKOLONIAAL MUSEUM   
Het museum specialiseert zich, naast  prehistorie en 
vervening vooral op de 19de eeuw, waarbij de nadruk komt 
te liggen op de Veenkoloniale zeevaart die in de 19de eeuw 
tot grote bloei komt en er vanuit de Groninger Veenkoloniën 
regelmatig koers Oostzee wordt gezet. Tevens is er aandacht 
voor de aardappelzetmeel- en (stro)kartonindustrie. 

17. HOU DE VOLGENDE PLAATSEN AAN: BORGERCOMPAGNIE 
NAAR SAPPEMEER

18. ALETTA JACOBS: 
In 1870 was Aletta Jacobs de eerste Nederlandse vrouw 
die als toehoorster officieel werd toegelaten aan een hbs. 
Ze bezocht hiervoor de Rijks Hogere Burgerschool in haar 
geboorteplaats Sappemeer waar normaal geen vrouwen 
werden toegelaten. Ze werd in 1871 toegelaten als studente 
medicijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen, aanvankelijk 
voor een proefperiode van één jaar.
Aan de Noorderstraat 19 woonde Aletta Jacobs van 1858 
tot ongeveer 1874. Ze werd - naar verluidt - geboren aan de 
Borgercompagniesterstraat 12.  

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

19. HOU DE VOLGENDE PLAATSEN AAN: HOOGEZAND, 
WATERHUIZEN NAAR GRONINGEN (EINDPUNT)

Wetenswaardigheidje: De Bibliotheek Hoogezand (onderdeel 
van Biblionet Groningen) is door publiek en vakjury gekozen 
tot Beste Bibliotheek van Nederland 2022 en mag een jaar 
lang deze titel dragen.
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https://www.skillsgarden.nl/langeleegte-veendam/

