
DE REGIO OLDAMBT 
IN OOST-GRONINGEN 
IS EEN VERBORGEN 
PAREL MET WEIDSE 
V E R G E Z I C H T E N 
E N  V E L D E N  V O L 
W U I V E N D  K O R E N .
DEZE DUNBEVOLKTE 
STREEK WAS OOIT DE 
GRAANSCHUUR VAN 
EUROPA – NERGENS 
G R O E I T  H E T  Z O 
UITBUNDIG ALS HIER 
OP DE VRUCHTBARE 
KLEIGROND. OP EEN 
R O A D T R I P  D O O R 
DE REGIO BELEEF JE 
D E  I N T R I G E R E N D E 
GESCHIEDENIS ÉN PROEF 
JE DE OVERHEERLIJKE 
PRODUCTEN DIE HET 
G R O N I N G S E  G O U D 
NIEUW LEVEN INBLAZEN.  

‘Oldambt heeft een ruwe schoonheid, het is on-Nederlands leeg. 
In Amsterdam loop je over de hoofden heen, maar hier kun je op 
een polderweg tegen de wind in de hele wereld verwensen en er 
is niemand die je hoort,’ vertelt auteur Frank Westerman. Precies 
20 jaar geleden verscheen zijn bestseller De graanrepubliek, het 
verhaal over de verandering van het Nederlandse landschap 
in de afgelopen eeuw, verteld aan de hand van de opkomst en 
teloorgang van de Groninger graanbaronnen. Herenboeren die 
in de champagnejaren eind 19de eeuw zo rijk werden dat ze 
de uitbundigste paleisjes lieten bouwen als voorhuizen bij hun 
boerenschuren. Het was een wereld van verschil met de arme 
arbeiders die voor een hongerloon hun land bewerkten en dit 
leidde dan ook tot grote sociale spanningen in de regio.

VAN ERF NAAR WERF
De intrigerende boerengeschiedenis is nog steeds zichtbaar in 
Oldambt. In het dorpje Midwolda, een mooi startpunt voor een 
roadtrip, doet de 19de-eeuwse boerderij Hermans Dijkstra met 
zijn Engelse slingertuin qua statigheid niks onder voor de even 
verderop gelegen Ennemaborg uit de 14de eeuw. De rijkdom van 
de herenboeren hield echter geen stand; met de opkomst van de 
megaboerderijen in de VS en Oost-Europa daalde de graanprijs en 
in de jaren 90 van de vorige eeuw lagen grote stukken grond in het 
gebied braak. Het koste meer geld om de akkers te bewerken dan 
de oogst zou opleveren. Om het tij te keren werd er een opmerkelijke 
beslissing gemaakt om de vruchtbare polders weer onder water te 
zetten. Het resultaat is een immens watergebied midden in Oldambt: 
Blauwe Stad. Nu rijd je bij de oevers van het Oldambtmeer in Midwolda 
langs oude graanschuren die zijn omgebouwd tot bootstallingen. 
Zonovergoten caféterrassen bieden uitzicht op het meer, waar 
huurbootjes heen en weer pendelen (blauwestad.nl).

DE GRAANREPUBLIEK
Toch eindigt het verhaal van de graanboeren hier niet. Tegen alle 
verwachtingen in begonnen begin deze eeuw de graanprijzen weer te 
stijgen en kleine graanboeren als Boelo Tijdens, zevende generatie van 
de familie die centraal staat in De graanrepubliek, wisten zich staande 
te houden. Boelo trekt vandaag de dag op zijn boerderij recordoogsten 
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graan uit de zware zeeklei omhoog. Ook is er 
een hernieuwde interesse in de kwaliteit van 
het Groningse goud. In Bad Nieuwschans is 
een oude locomotiefloods pal aan de Duitse 
grens omgetoverd tot De Graanrepubliek. In 
een industriële setting van baksteen, gietijzer 
en Amerikaans grenen wordt de smederij 
getransformeert tot een restaurant waar de 
vele toepassingen van kwaliteitsgraan in het 
zonnetje worden gezet. Ook is er ruimte voor 
een bakkerij, bierbrouwerij, destilleerderij 
en een pastamaker die zulke heerlijke verse 
pasta maakt, dat het zelfs geëxporteerd wordt 
naar een toprestaurant in Italië. Bezoek je De 
Graanrepubliek, dan kun je in de winkel naast 
de bakker zelf het verse brood en de pasta 
proeven. Eind dit jaar gaan ook het restaurant, 
de brouwerij en de destilleerderij open voor 
publiek (graanrepubliek.nl). 

AKKERS EN KWELDERS
Rijd je van Bad Nieuweschans dwars door de 
velden richting het noorden, dan wordt het 
vlakke land plots onderbroken door een oude 
zeedijk, meer dan 250 jaar geleden aangelegd 
om dit gebied in te polderen. Dichter bij de 
zeearm Dollard rijd je over jonger land en 
achter de nieuwste dijk wachten de kwelders. 
Bij Nieuwe Statenzijl, het meest noordoostelijke 
stukje Nederland, is het niet het koren dat 
wuift in de wind, maar het riet. Hier ontmoet 
de getijdenrivier de Eems het zilte water van 
de Waddenzee. Een smalle houten pier leidt 
naar een buitendijkse vogelkijkhut, waar je op 
een mooie dag met een beetje geluk naast de 
vele wadvogels ook zeehonden en bruinvissen 
kunt spotten. Een prachtig gezicht, maar auteur 
Frank Westerman heeft zijn hart verloren aan 
de eindeloze zomervelden van goudgeel koren 
in de regio. ‘De oude dijken zijn dan net tribunes 
om van de weidsheid van het land te genieten’ 
(oldambt.groningen.nl).

Fietsroute: 
KIEK OVER DIEK

‘De oude dijken zijn net tribunes  
om van de weidsheid van het  

land te genieten’

STEDENTRIP 
GRONINGEN
Ook in de stad Groningen is de 
geschiedenis van graan nog alom 
aanwezig. Van de neoklassieke 
Korenbeurs aan de Vismarkt tot de 
fraaie pakhuizen aan het Hoge der 
A – de handel heeft de Hanzestad 
veel rijkdom gebracht. Op een 
themastadswandeling kun je meer 
leren over de Hanzegeschiedenis 
van Groningen (visitgroningen.nl). Je 
kunt natuurlijk ook op eigen houtje 
een wandeltocht door het compacte 
centrum van de stad maken. Ontdek 
de markten, de Diepenring en het 
levendige universiteitskwartier. 
Onderweg kom je genoeg redenen 
tegen om een pauze te nemen; de 
cafécultuur van de stad is niet voor 
niets legendarisch. 

Volg deze bijzondere fietsroute over en langs de 
Groningse zeedijk voor adembenemende vergezichten 
en ontdek twee unieke natuurgebieden tussen wad en 
land: het Lauwersmeer en de Dollard.

A DV E R TO R I A L

• START: Lauwersoog

• EINDE: Nieuwe Statenzijl

• AFSTAND: 90 kilometer

Begin je fietstocht in Lauwersoog 
op de grens tussen Groningen 
en Friesland, waar de veerboot 
naar Schiermonnikoog vertrekt. 
De route zal je langs tien 
verschillende TOP’s voeren – 
toeristische overstappunten 
waar bewegwijzerde fietsroutes 
samenkomen. Je kunt bij elk TOP 
een eigen route uitstippelen door 
de genummerde knooppunten te 
volgen, of er natuurlijk voor kiezen 
om de gehele Kiek over Diek-route 
af te leggen. Langs de dijk staan 
mooie trekkershutten waar het 
mogelijk is om te overnachten 
(trekkershutten.nl). 

Activiteitencentrum Lauwersnest is 
het eerste TOP dat je tegenkomt en 
ligt net ten zuiden van Lauwersoog 
in het Nationaal Park Lauwersmeer. 
In dit centrum vind je plattegronden 
en meer informatie over het unieke 
landschap van het meer, dat vroeger 
verbonden was met de Waddenzee. 
Vanaf het Lauwersnest fiets je zo 
de natuur in, langs de oevers waar 
bijzondere planten groeien, Schotse 
hooglanders en konikpaarden 
rondstruinen én je zeearenden kunt 
zien overvliegen, die sinds een aantal 
jaren broeden in dit gebied.

Vanaf het Lauwersmeergebied fiets 
je oostwaarts langs de dijk richting 
de Westpolder, waar je kunt genieten 
van het weidse landschap en prachtige 
wolkenluchten. Buitendijks gedijen 
kleurrijke planten als de zeeaster en 
zeekraal in de kwelders. Via Pieterburen 

aan Zee trap je op de pedalen verder naar 
Noordpolderzijl, de kleinste getijdehaven 
van Nederland. In de voormalige 
sluiswachterwoning vind je nu ’t Zielhoes, 
een nostalgisch bruin café. Pauzeer 
hier om de sfeer op te snuiven en een 
stomende kom Groninger mosterdsoep  
te proeven.  

Na het kleine Noordpolderzijl is de 
Eemshaven een wereld van verschil – de 
bedrijvige zeehaven is de grootste van 
Noord-Nederland. Vanaf uitkijktoren De 
Groene Poort heb je uitzicht op zowel de 
haven als het open landschap. Laat de 
Waddenzee achter je en fiets richting het 
zuiden langs de Eems naar Delfzijl. Dit 
vestingstadje is eveneens uitgegroeid tot 
een belangrijke industriehaven. Het dorp 
Termunterzijl verderop langs de route is 
een stuk kleinschaliger; hier kun je een 
visje happen of een kijkje nemen bij het 
museumgemaal Cremer. Het schiereiland 
de Punt van Reide is het enige restant 
van het ooit welvarende Reiderland, dat 
bijna geheel is weggeslagen door zee. Nu 
heeft de natuur er vrij spel en vanachter 
een speciale zeehondenkijkwand kun je 
de dieren in hun natuurlijke omgeving 
spotten zonder ze te storen.  

Via een stop bij het Ambonezenbosje, 
een kleine plek langs de dijk met een 
grootse geschiedenis, kom je aan bij 
eindpunt Nieuwe Statenzijl aan de Dollard. 
Het sluizencomplex bevindt zich op de 
grens tussen land en water én op de 
grens tussen Nederland en Duitsland. 
Het natuurgebied de Dollard wordt nog 
grotendeels bepaald door eb en vloed; 
snuif de zilte lucht op en geniet van het 
uitzicht bij vogelkijkhut de Kiekkaaste. 

Lees meer over Kiek over Diek  
      op visitgroningen.nl/kiekoverdiek 
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