Groningen nederland

Wandelen door de verhalen van
Wedde (provincie Groningen)– 8.3 km
In Wedde staat een bord met de tekst: ‘Welkom in
ons lutje ploatske, poort van t mooie Westerwol, kiek
mor rond en verboas je, hou t verleden stand kon
hol.’ Vrij vertaald word je welkom geheten in Wedde
en uitgenodigd om te genieten van de bijzondere
sfeer van het dorp waarin de rijke geschiedenis nog
steeds aanwezig is. Wedde zet zichzelf op de kaart
als ‘struundorp’ van Nederland. Strunen is Gronings
voor ontdekken, zoeken en rondkijken. Wedde kent
een rijke geschiedenis en liefhebbers van historie en
natuur kunnen heerlijk struinen in het dorp en de
omringende landerijen.

Binnen enkele kilometers maak je een
reis van de ijstijd tot het heden

Westerwolde

Het charmante Westerwolde, een bosrijke regio in het oosten van Groningen
is zeer geschikt om te voet te ontdekken. Schitterde natuurgebieden, prachtige
beekdalen, verrassende landschappen, sfeervolle dorpen en historische
gebouwen. Binnen enkele kilometers maak je een reis van de ijstijd tot het
heden. Dat maakt Westerwolde één van de rijkste gebieden van Nederland.
Niet voor niets is Westerwolde Nationaal Cultuurhistorisch Landschap
en hét wandelgebied van het noorden.
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Wedde ligt aan het dal van de Westerwoldse Aa en
dankt daaraan zijn indrukwekkende natuur. Het dal
van de Westerwoldse Aa, Ruiten Aa en Mussel Aa
wordt als een van de mooiste van Europa gezien. Bekendste bezienswaardigheid van Wedde is de Burcht.
Er zijn weinig burchten of kastelen in het Groninger
land geweest waar zo vaak om is gevochten als om
het ‘Huis te Wedde’. In alle grote conflicten in de
15de, 16de en 17de eeuw werd om het huis gestreden. Dit komt omdat de belangrijke stadsweg van
Groningen naar het Duitse Münster door het dorp
Wedde liep. Wedde heeft zich hiermee onuitwisbaar
op de kaart gezet.
Ontdek de vele verhalen van Wedde met deze wandeling van ruim 8 kilometer. De wandelroute gaat op
veel plaatsen dwars door weilanden en vrije natuur.
De route is gratis te downloaden in de Groningen
Routes app van Marketing Groningen in de App Store en Google Play Store.

Nergens is de historie van Nederland zo
zichtbaar als in Westerwolde. Sterker nog, in
deze regio is het huidige Nederland zelfs ontstaan. Het glooiende, ogenschijnlijk onaangetaste landschap van Westerwolde heeft een
roerige geschiedenis achter de rug. Het jaartal 1568 speelt hierin een belangrijke rol. In
dat jaar werd de Slag bij Heiligerlee voorbereid op de borg van Wedde. Daar ontbrandde
de opstand tegen Filip II van Spanje. Willem
van Oranje gaf zijn broer Willem Lodewijk
van Nassau de opdracht om Noord-Nederland
vanuit Duitsland te veroveren. Er volgde een
jarenlange strijd.

Westerwoldepad
De beekdalen van de riviertjes de Ruiten Aa
en de Westerwoldse Aa vormen de ruggengraat van het Westerwoldepad. Het Westerwoldepad volgt zoveel mogelijk deze

Wedde, een
struundorp vol
verhalen

beekdalen. Maar het landschap van Westerwolde is meer dan de beekdalen. Zo loop je
door oude eiken- en beukenbossen met bloeiende bosanemoon en roffelende spechten en
even later over een heideveld met Drentse
heideschapen. Vennen met bloeiend veenpluis en libellen liggen als parels in het bos
en in de bosrand staan reeën te grazen.
Het Westerwoldepad laat je alle gezichten
van één van Europa’s mooiste beekdalen zien.
Het Westerwoldepad doorkruist de ecologische hoofdstructuur Westerwolde (EHS). De
werkzaamheden in het kader van de EHS zijn
op een aantal locaties nog in volle gang en op
andere locaties zullen zij de komende paar
jaar een aanvang nemen. De komende paar
jaar zal het Westerwoldepad op een aantal
plaatsen waar dit nu nog niet mogelijk is ook
de Ruiten Aa en Westerwoldse Aa gaan volgen. Dit houdt in dat het pad de komende
paar jaar op een paar plaatsen wijzigt.
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Westerwolde Wandelweekend

Sellingen

550 jaar geschiedenis

Het Westerwoldepad laat u niet alleen kennis
maken met de rijke natuur en het afwisselende landschap van Westerwolde. Klooster Ter
Apel, het 14e eeuwse kerkje in Sellingen, beschermd dorpsgezicht Smeerling en de burcht
te Wedde zijn historische parels in het landschap en vertellen een deel van de rijke historie van Westerwolde. Liefhebbers van kunst
komen ook aan hun trekken. Het Theater van
de Natuur in Sellingen, het kunstwerk midden in de Ruiten Aa in Jipsinghuizen dat memoreert aan de hel van Jipsinghuizen en
objecten in de tuin van de Burcht in Wedde
liggen direct aan het Westerwoldepad.

Wandelroutes
Westerwolde is één van de mooiste wandelgebieden van Nederland. Met meer dan 80 kilometer wandelroute is het Westerwoldepad de
langste aaneengesloten route van Westerwolde.
Maar er is meer. In de bossen en natuurterreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten
en het Groninger Landschap zijn diverse gemarkeerde wandelroutes uitgezet. Stichting
Wandelen in Westerwolde heeft in Westerwolde 32 wandelroutes uitgezet. Een beschrijving en routekaartje zijn te downloaden op
www.wandeleninwesterwolde.nl.
De basis van het Westerwoldepad wordt gevormd door het Noaberpad, het 42 km lange
traject van Ter Apel tot Wedderbergen v.v.
Het Westerwoldepad biedt u heel veel mogelijkheden om uw eigen een- of meerdaagse
wandeling samen te stellen. •

Kijk voor meer informatie op:
Westerwolde.groningen.nl
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In mei 1465 kwam het Generaal Kapittel van de Kruisheren bijeen in
Hoei aan de Maas (België). Het Ordebestuur van dit klooster accepteerde Apell als een Godsgeschenk. Het benoemde het Kruisherenklooster Sint Gertrudis in Bentlage (Duitsland) aan de Eems bij
Rheine tot moederklooster. Van hieruit werden vier priesters en enkele lekenbroeders naar Apell gestuurd. Zo ontstond er een nieuw
klooster in de landstreek Westerwolde, dat de naam kreeg Domus
Novae Lucis, Huis van het Nieuwe Licht. Tussen 1465 en 1561 werd
gewerkt aan de bouw van het klooster volgens een middeleeuws
plan. Deze rijke geschiedenis vormt het decor voor het Westerwolde
Wandelweekend 2015. Historie en natuur gaan tijdens deze editie
van het Westerwolde Wandelweekend hand in hand.
Jaarlijks in het vierde weekend van juni wordt het Westerwolde Wandelweekend gehouden, in 2015 valt dat op 27 en 28 juni. De zaterdag
is de struindag met een route van 10 kilometer. Zondag is dé wandeldag met routes van 10, 15 en 25 kilometer. Deze routes starten ook
vanuit Klooster Ter Apel en lopen voor groot deel ook door Duitsland.
Het wandelweekend heeft dit jaar als thema 550 jaar Klooster Ter
Apel. Westerwolde is rijk aan verhalen en kent enkele historische
plekken. Klooster Ter Apel is er daar één van. De rijke 550 jarige
geschiedenis van Klooster ter Apel komt in de wandelroutes terug.
Maar niet alleen de historie van het Klooster. Ook de geschiedenis
van de omgeving Klooster Ter Apel komt in de vorm van monumenten, verhalen, activiteiten en theater aan de orde. De routes van het
Westerwolde Wandelweekend laat de wandelaar niet alleen kennismaken met de historie van het gebied, maar ook met de rijke natuur
en het afwisselende landschap.
Het Westerwolde Wandelweekend is een unieke kans om kennis te
maken met het meest verrassend en zuidelijkste deel van de provincie Groningen met prachtige beekdalen, oude bossen, essen, monumentale panden, gezellige dorpen en rijke historie.

Kosten en aanmelden

De kosten van het Westerwolde Wandelweekend bedragen voor zaterdag 27 juni € 5,- per persoon, voor de zondag € 10,- per persoon.
Voor beide dagen betaal je € 13,50 per persoon. Aanmelden voor
het Westerwolde Wandelweekend is verplicht en kan uitsluitend via
de website www.westerwoldewandelweekend.nl. Ook is daar aanvullende informatie te vinden.

