Natuurkampeerroute Groningen
Update: voorjaar 2020
Totale afstand: 268 km
Er gaat niets boven Groningen! Groningen is ten onrechte een van de minst toeristische
provincies van Nederland. Eeuwenoude kerkjes, een prachtig wierdenlandschap, onontdekte
natuurgebieden en een trotse hoofdstad van de provincie nodigen je uit kennis te maken met
een ander stukje Nederland. De Natuurkampeerroute Groningen leidt je door de hele
provincie, van de Veenkoloniën, via Westerwolde, langs de Waddenzee naar het
Lauwersmeergebied en het Westerkwartier. Je overnacht op Natuurkampeerterreinen.
Praktisch:
Deze route voert langs twaalf Natuurkampeerterreinen. Omdat iedereen een andere afstand
per dag fietst, is niet gekozen om dagetappes aan te geven, maar om een route langs alle
Natuurkampeerterreinen in Groningen uit te stippelen. Je kunt zelf bepalen op welk
Natuurkampeerterrein je wilt overnachten. Station Groningen Centraal is het startpunt van
de route, zodat je meteen vanuit de trein kunt gaan fietsen. Maar je kunt uiteraard op elk
gewenst punt van de route in- en afstappen. Hieronder is elk traject tussen de
Natuurkampeerterreinen aangegeven in knooppunten. Neem altijd extra kaartmateriaal mee
ter oriëntatie, en de Natuurkampeerkaart voor het overnachten op de
Natuurkampeerterreinen. Zie voor meer informatie: www.natuurkampeerterreinen.nl/wordnatuurkampeerder. Op een aantal Natuurkampeerterreinen ontvang je 10% korting als je
deze fietstocht fietst. Deze staan bij de adresgegevens aangegeven. We wensen je een fijne
tocht!

Routebeschrijving
Traject 1: Station Groningen (ingang treinstation) –De Hondsrug (Noordlaren – GR): 14,1 km
Ga na 44 meter bij de zijstraat linksaf , naam blijft Europapad Ga na 148 meter bij de Tsplitsing linksaf naar Helperzoom en naar knooppunt 81.
81 – 75 – 77- 86 – 59 - 57
Naar De Hondsrug: Ga na 1.2 km. bij knooppunt 57 schuin rechts naar Zuidlaarderweg. Ga na
896 meter op de kruising scherp rechts naar Oorsprong. Ga na 494 meter bij de Y-splitsing
schuin links naar Duinweg. Kom na 523 meter bij het eindpunt van je route.
Traject 2: De Hondsrug (Noordlaren) – De Slangenborg (Sellingen): 54,66 km
Ga na 941 meter bij de zijstraat schuin links naar Haasakkers. Ga na 287 meter bij het einde
rechtdoor , naam wordt Weg langs het Hunebed. Ga na 1.1 km. bij de T-splitsing schuin links,
naam blijft Weg langs het Hunebed. Ga na 17 meter op de kruising schuin links naar
Zuidlaarderweg & richting knooppunt 54
54 – 55 – 63 – 51 – 55 – 96 – 94 - 97 – 30 – 31 – 49 – 33 – 48 – 25 – 58 – 47 – 54 – 97 – 48 95 – 28 – 31 – 32 – 24 – 33 – 34
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Traject 3: De Slangenborg (Sellingen) – BuitenWedde (Wedde): 27,5 km
Ga na 672 meter bij de T-splitsing rechtsaf, naam blijft Borgerschapenweg & richting
knooppunt 34
34 – 33 – 16 – 15 -14 - 41 -40 – 50 – 27 – 80 - 63
Traject 4: BuitenWedde (Wedde) – Entourage (Rhederveld): 10,5 km
Fiets naar knooppunt 63. Ga na 568 meter bij knooppunt 63 rechtdoor naar knooppunt 28.
28 – 58 – 57 – 59 – 60
Naar Entourage: Ga na 862 meter bij knooppunt 60 rechtsaf naar J Buiskoolweg.
Traject 5: Entourage (Rhederveld) – Meerland (Oostwold): 23,3 km
60 – 61 – 69 – 70 – 73 – 18 - 15
Naar Meerland: bij knp 15 li Binnenweg, wordt na 310 m Verlengde Ekamperweg. Na 480 m
re fietspad, na 725 m li Zuiderringsdijk, na 359m re Groeveweg. Na 335 m: Meerland.
Traject 6: Meerland (Oostwolde) – Wildemansheerd (Schildwolde): 30 km
15 - 14 – 12 -10 – 57 – 3 – 5 – 74 – 66 – 10 – 48 – 12 – 71 - 31
Naar Wildemansheerd: bij knp 31 ri knp 50: na 915m: Wildemansheerd.
Traject 7: Wildemansheerd (Schildwolde) – 2Bunders (Bedum): 22,2 km
50 - 51 - 52 – 53 – 49 – 54 – 68 – 7 – 6 – 56 – 20 – 11 – 10 – 9
2 Bunders: na 2,6 km ri knp 6
Traject 8: De Rode Kapschuur (voorheen 2Bunders (Bedum) – Maarlandhoeve (Uithuizen):
17,8 km
9 – 10 – 17 – 18 – 52 – 78 – 67
Maarlandhoeve: na 825 m ri knp 64
Traject 9: Maarlandhoeve (Uithuizen) – Landgoed Wilgenheerd (Wehe-den-Hoorn): 24,1 km
64 – 45 – 76 – 57 – 43 – 31 – 34 – 38 – 99 – 36
Naar Landgoed Wilgenheerd: na 1,9 km ri knp 21
Traject 10: Landgoed Wilgenheerd (Wehe-den-Hoorn) – Robersum (Vierhuizen): 9,4 km
21 – 20 - 52 - 16 – 24 – 15 – 13 – 14 – 23 Naar Robersum: bij 23, li ri LF 14a, na 35 m: Robersum.
Traject 11: Robersum (Vierhuizen) – Fleremaheerd (Sebaldeburen): 18,5 km
23 – 89 – 90 – 88 – 87 – 80 – 79 – 77 – 75 – 42 – 47
Naar Fleremaheerd: bij 47 re Westerzand, na 1,3 km: Fleremaheerd
Traject 12: Fleremaheerd (Sebaldeburen) – Lettelbert (Lettelbert): 15 km
47 – 52 – 40 – 39 – 36 – 38 – 50 – 58
Naar Lettelbert: bij 58 rechtdoor Hoofdstraat, na 440 m li Hoofdstraat, na 235 m rechtdoor
fietspad, na 120 m: Lettelbert.
Traject 13: Lettelbert (Lettelbert) – station Groningen: 15 km
58 – 50 – 49 – 51 – 13 – 1 – 84 – 85 - 86
Station Groningen: bij knp 86 re fietspad. Eindpunt van de route!
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Het routekaartje van de hier beschreven route vind je op:
www.nederlandfietsland.nl/natuurkampeerroutes.
Mocht er iets niet kloppen in deze route, meld dit dan graag via info@degroenekoepel.nl.
Stichting De Groene Koepel en Stichting Landelijk Fietsplatform stellen zich niet aansprakelijk
voor de gevolgen van eventuele onjuistheden.

Adreslijst
Nr Naam terrein, Adres, Postcode Plaatsnaam, Telnr, Telnr 2, RD x-coördinaat RD ycoördinaat, GPS latitude GPS longitude
1 De Hondsrug, Duinweg 6, 9479 TM, Noordlaren (GR), 088-0990980, RD: 239600, 570900,
GPS: 53,11833, 6,65083
2 De Slangenborg, Borgerschapenweg 4, 9551 XD Sellingen, 06-21838682, 06-55108254,
RD: 272920 550703, GPS: 52,930560 7,141110
3 BuitenWedde, Hoornderweg 19B, 9698 PK Wedde, 06-44504386, RD: 266840, 266840,
GPS: 53,072358 7,055988
4 Entourage, J. Buiskoolweg 20, 9699 TT Rhederveld, 0599-354433, 06-27513661,
RD: 275509 565515, GPS: 53,063060 7,185000
5 Meerland, Groeveweg 42, 9682 RR Oostwold, 0597-422644, 06-20862211, RD: 265738
578145, GPS: 53,177674 7,044029
6 Wildemansheerd , Uiterburenweg 6, 9626 TJ Schildwolde, 0598-421161, - , RD: 249961
585717, GPS: 53,251110 6,815280
7 De Rode Kapschuur (voorheen 2Bunders), Ellerhuizen 26, 9781 TT Bedum, 06-28876462,
RD: 237559 589097, GPS: 53,281999 6,625028
8 Maarlandhoeve, Havenweg 54, 9981 JR Uithuizen, 0595-433473, RD: 240656 602119,
GPS: 53,398610 6,675000
9 Landgoed Wilgenheerd, Havenstraat 3, 9964 AN Wehe-Den Hoorn, 0595-401943,
06-54777397, RD: 224025 598030, GPS: 53,364170 6,424170
10 Robersum, Panserweg 5, 9975 VZ Vierhuizen, 0595-402613, RD: 216245 596270,
GPS: 53,349440 6,306940
11 Fleremaheerd, Westerzand 11, 9862 TM Sebaldeburen, 0594-612330, 06-51862134,
RD: 215515 583547, GPS: 53,235000 6,293610
12 Lettelbert, Hoofdstraat 190-1, 9827 PD Lettelbert, 06-22054714, RD: 223840 578506,
GPS: 53,188890 6,417220
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Cultuurhistorie
Natuurkampeerterreinen liggen altijd in of bij een natuurgebied.
Maar niet alleen de natuur bepaalt het aanzicht van een terrein en
zijn omgeving. De cultuurhistorie van het gebied is minstens zo
belangrijk. De meeste Natuurkampeerterreinen besteden dan ook
aandacht aan het unieke karakter van hun omgeving. Hieronder
vind je een beschrijving van het cultureel erfgoed rond diverse
Natuurkampeerterreinen langs de route. Je kunt de beheerder van
het betreffende terrein altijd vragen om meer informatie!
Natuurkampeerterrein BuitenWedde
Natuurkampeerterrein BuitenWedde ligt
aan de Hoorndermeeden. De
Hoorndermeeden is een 113 hectare groot
gebied van Staatsbosbeheer bij het
Groningse dorp Wedde in de gemeente
Westerwolde. Het ligt aan weerszijden van
de Westerwoldse Aa, tussen Wedde,
Wedderveer en recreatiepark
Wedderbergen. Het laaggelegen gebied heeft de functie van overloopgebied, water uit de
Westerwoldse Aa kan hier bij een te hoge waterstand worden opgeslagen. In de oever van
de rivier zijn daartoe op meerdere plaatsen betonnen overlaten aangebracht waar water het
gebied in vloeit zodra een bepaalde waterstand is bereikt. Dit is een niet-mechanische werk,
de overlaten zijn statisch. De Hoorndermeeden heeft veel natuurwaarden en bijzondere
planten en dieren. Het is een potentieel broedgebied voor zeldzame vogelsoorten als het
porseleinhoen en de kwartelkoning. Voor wandelaars is het vanuit het dorp Wedde via het
Bospad te bezoeken. In 2010 werd er tevens een houten brug over de Westerwoldse Aa
geslagen!

Natuurkampeerterrein Wildemansheerd
Vlakbij bij de Wildemansheerd ligt het ’t Roegwold.
Een gebied met oude en nieuwe natuur. Het is een
gebied van ruim 1700 hectare. Het deelgebied
Dannemeer is een groot veenmoeras tussen het
Slochterdiep en het Schildmeer waar ook de
Wildemansheerd ligt. In 2014 is het landbouwgrond
omgevormd tot een veenmoeras. Bij de omvorming
zijn veel stronken van de grove den en de eik
opgegraven. Het veen heeft ze de afgelopen 4000 tot 6000 jaar geconserveerd. De
stobben zijn nu nog te zien in het natuurgebied. Het is nu al een eldorado van vele
en ook bijzondere vogelsoorten waar veel vogelaars op af komen. En verder ligt aan
het Schildmeer de Haanssluis, een historische schutsluis. De sluis werd aangelegd
tussen 1866 en 1867. Het bijzondere van de sluis is de manier van metselen omdat
er een ronding in het metselwerk zit. De zogenaamde troggewelven en kubbestijlen.
Dit is ook de reden dat het een rijksmonument geworden is.
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Natuurkampeerterrein De Rode Kapschuur (voorheen 2Bunders)
De Rode Kapschuur ligt op Ellerhuizen, een
langgerekt streekje met ruim 30 woningen,
net ten noorden van de stad Groningen.
Hoewel het ooit een welvarend kerkdorp is
geweest herinneren alleen de
bodemvondsten hier nog aan. Voor de
beroemde Groninger kerken hoef je echter
niet ver te gaan, ook in de omliggende
dorpen zijn juweeltjes te vinden: de tufstenen kerk in Zuidwolde of de scheve toren
in Bedum. Ellerhuizen ligt midden in de Centrale Woldstreek, een komvormig
laaggelegen gebied dat tot halverwege de middeleeuwen bedekt was met
Hoogveen. Vanaf Aylardahusum, zoals het in 1384 heet, werd het veendek al in de
middeleeuwen afgegraven. De grote wateroverlast die hierdoor ontstond werd pas
halverwege de 18e eeuw serieus aangepakt met wel 140 poldermolens. Het gebied
werd een welvarend landbouwgebied wat goed te zien is aan de grote monumentale
kop-hals-rompboerderijen, die deels op wierden zijn gebouwd. In de oude, kleine
arbeidershuisjes woonden vroeger meerdere gezinnen die de arbeid op de
boerderijen leverden. Aan het begin van Ellerhuizen ligt een bijzondere ophaalbrug
over het Boterdiep: een scheve klapbrug uit 1930.
Natuurkampeerterrein Robersum
Robersum heeft een lange geschiedenis. In de
tijd voordat er dijken in het gebied werden
aangelegd, werden wierden opgeworpen
voor bewoning. Robersum ligt op zo’n wierde.
Deze heette Bevenzehuijsen. In geschriften
uit 1407 wordt melding gemaakt van
Robertsmahues, een ‘edele heert’. Een jaar
later wordt het huis genoemd als ‘Roetersma
heert toe Bevenzehuijsen’. In de periode rond
1400 werd het bewoond door een
vrouwelijke rechter, Meyke Robertsma. In 1457 woonde er opnieuw een vrouwelijke
rechter, Ulskje Robertsma. In de periode tussen 1457 en 1579 heeft Robersum een
agrarische bestemming gekregen.
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Natuurkampeerterrein Lettelbert
Het dorp Lettelbert ligt op een oude zandrug. Deze loopt
in zuidwestelijke richting helemaal tot aan Marum en
wordt al sinds de middeleeuwen bewoond. Dit is goed te
zien aan de kerken van Midwolde en Tolbert met hun
karakteristieke zadeldaktorens uit de twaalfde eeuw. Dat
er zand in de grond zat is ook te zien aan de
Lettelberterplas. Deze is ontstaan door zandwinning in de
jaren 70 voor de aanleg van de A7 naar Groningen. Het
Lettelberterdiep, waar kampeerterrein Lettelbert aan ligt, is een van de eerste gegraven
afwateringskanalen. Ten zuiden van Lettelbert vinden we het Leekstermeer. Deze veenplas
is nu onderdeel van een groot natuur- en waterbergingsgebied “De Onlanden” dat zich
uitstrekt onder de stad Groningen langs tot aan Eelde. Zeker op de fiets is dit gebied een
bezoek waard. Je kunt hier genieten van de grote zilverreiger, bruine kiekendief, zeearend
en de roerdomp, maar ook de Exmoorpony’s, vos en reeën zijn goed te zien vanaf de
bijzondere uitkijktoren in De Onlanden.

Natuurkampeerroute-aanbieding
Op onderstaande Natuurkampeerterreinen krijgt u 10% korting als u deze route (of een deel
daarvan) fietst:
Entourage in Rhederveld
Fleremaheerd in Sebaldeburen
Lettelbert in Lettelbert
Wildemansheerd in Schildwolde
De Rode Kapschuur (voorheen 2Bunders) in Bedum
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