Westerwolde rijgt
Tien dagen lang genieten van tuinen in topvorm en bijzondere kunst.
Dat is kort gezegd wat ‘Westerwolde rijgt’ biedt. Met als bonus de verrassende
natuur van de landstreek Westerwolde in het zuidoosten van Groningen.
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esterwolde rijgt is ontstaan
uit een samenwerkingsverband
tussen de tuinen van Westerwolde tijdens de eerdere Groningse
Tuin & Kunst Tiendaagse, die vier
jaar heeft bestaan. In die periode zag
Westerwolde de bezoekersaantallen
jaarlijks stijgen. De tuinen presenteerden zich ieder jaar al
met een gezamenlijk programma. Er hoefde dan ook niet lang
nagedacht te worden op het moment dat de Tuin & Kunst
Tiendaagse ophield te bestaan. Westerwolde rijgt neemt het
stokje over, maar dan regionaal.

Tuinen, kunst en cultuur
Tijdens Westerwolde rijgt vormen meer dan twintig tuinen
en bijzondere locaties elk een podium voor (regionale) kunst
en cultuur. Er zijn royaal aangelegde tuinen en intieme kleine.
Strakke of juist romantisch vormgegeven tuinen, park- en
landschapstuinen. Tuinen met het accent op kunst of juist op
kunstig tuinieren met plantencollecties.
Ook binnen de uitingen van kunst is de variatie groot. Keramiek, schilder-, glas- en naaldkunst, ambachtelijke producten,
maar ook muziek, dans- en dichtkunst. Iedere tuin zal daarom
een verrassing zijn.
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Kralen rijgen
Thema voor 2015 is Laifs! Dat is Gronings voor liefs en dus moet
je vooral geen zoete interpretaties van het thema verwachten. En
wat vorig jaar al een succes was: bij iedere tuin krijgt de bezoeker
een unieke kraal, door de tuineigenaar gemaakt of uitgekozen. Er
kan dus verzameld en daadwerkelijk geregen worden.

Op de fiets
Bezoekersaantallen zijn al genoemd. Daarnaast is er de gunstige
omstandigheid dat tuinen, ateliers en andere groene of kunstzinnige locaties, relatief dicht bij elkaar liggen in een verrassend
groen beekdallandschap. Vaak onderling op fietsafstand en door
gebruik te maken van de aangeboden fietsroutes is het mogelijk
een aantal tuinen op één dag te bezoeken en ook te genieten van
de prachtige natuur.
De regio Westerwolde kreeg onlang het Cittaslow keurmerk. Een
bevestiging dat het goed zit met de kwaliteit van leven, groene
waarden, onthaasting en menselijke maat in het gebied. Dat er
in zo’n landelijke, groene omgeving veel overnachtingsmogelijkheden zijn, om het tuinbezoek te combineren met een korte
vakantie, spreekt vanzelf.
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