
Ommetje Buitenplaats Reitdiep
Rondwandeling ca. 2.5 km.

Route is bewegwijzerd met routepaaltjes met een rode kop.

De wandeling gaat door weilanden en de bodem kan in natte peri-
oden drassig zijn. De weilanden zijn eigendom van Het Groninger 
Landschap, het laatste deel is particulier eigendom. Op de percelen 
kan vee grazen, daarom verzoeken wij u om onderstaande huisre-
gels in acht te nemen:

1 Houdt afstand van het vee;
2 Het vee niet aaien of voeren;
3 Volg de routepaaltjes en begeef u niet buiten de aangegeven route;
4 Honden zijn niet toegestaan;
5 Betreden is op eigen risico.

1 Vanuit de Buitenplaats loopt u langs de noord-
zijde van de boerderij naar het even verderop 
gelegen hekje. 

Het bezoekerscentrum Reitdiep ligt in een historische gebied en 
kent een lange bewoningsgeschiedenis. De boerderij is onderdeel 
geweest van het klooster Selwerd. In de muur van het voorhuis zijn 
nog kloostermoppen aangetroffen en ook is er een vuurplaats ge-
vonden. Sinds 2010 is het in gebruik als Bezoekerscentrum van Het 
Groninger Landschap. De boerderij is verbouwd met behoud van de 
oorspronkelijke gebinten. Het voorhuis wordt privé bewoond en is 
niet te bezichtigen.

2 Loop door het hekje het weiland in naar het ver-
derop gelegen hek. Loop via het rooster naast 
het hek het volgende weiland in.

Rechts ziet u in het landschap de restanten van oude meanders van 
de Hunze liggen.

3 U gaat linksaf en loopt langs de sloot. 

De landerijen waarover u nu loopt waren in de middeleeuwen in be-
zit van het klooster Selwerd. Als u goed kijkt ziet u dat aan de over-
kant van de sloot het land lager ligt. Dit hoogteverschil is ontstaan 
doordat er klei afgegeven is voor de steenfabriek die bij Zuidwolde 
heeft gestaan.

4 U passeert vervolgens nog 2x een hek en blijft 
langs de slootkant lopen. U komt vervolgens bij 
een bruggetje.

Dit gebied werd vroeger de Geuzenweg genoemd. De troepen van 
Prins Maurits trokken langs deze weg op naar het klooster Selwerd.

5 Over het bruggetje loopt de route via een hek 
naar links, langs de sloot. Rechtsaf weer over 
een bruggetje. U komt nu in een weiland dat in  

 
particulier eigendom is. Via een hek komt u op 
de Wolddijk.

De Wolddijk is een vroeg-middeleeuwse dijk die om het lage gebied 
ten noorden van de stad Groningen is gelegd. Vroeger werd dit ge-
bied Innersdijken genoemd. Volgens het verhaal is de dijk aangelegd 
door de heilige Walfridus. De naam wold betekent woud en heeft 
hier niet de betekenis van bos maar van moeras.

6 U kunt nu linksaf slaan en naar de Buitenplaats 
teruglopen. De route paaltjes houden hier op. 
Maar alvorens u terugloopt kunt u ook nog:

- een kijkje nemen bij de korenmolen Wilhelmina, die u recht tegen-
over u ziet staan. De molen is op zaterdag van 10.00 – 17.00 uur 
open voor bezichtiging en verkoop van molenaarsproducten.

- een bezoek brengen aan Paviljoen van Starkenborgh, theeschen-
kerij, galerie en beeldentuin. U gaat dan rechtsaf, door de Molen-
streek. Na ca. 200 meter in de bocht naar de Winsumerweg vindt 
u Paviljoen van Starkenborgh. Open: woensdag t/m zondag van 
10.00 - 17.00 uur.

7 Als u terug loopt naar de Buitenplaats volgt u 
de Wolddijk.

De naam Noorderhoogebrug verwijst naar de voormalige hoge 
brug over het Boterdiep. Het dorp is in 1969 door de stad Gro-
ningen geannexeerd. De meest boerderijen zijn niet meer in bedrijf 
maar worden bewoond door hobbyboeren. Het adres Wolddijk 163 
is het oude tolhuis van Noorderhoogebrug.

8 Ter hoogte van huisnummer 111a neemt u 
rechtsaf het onverharde pad naast de weg. U 
loopt door tot het bruggetje aan uw linkerhand. 
Als u over het bruggetje gaat, steekt u de Wold-
dijk schuin over en bent u weer terug bij de in-
gang van de Buitenplaats.



9 U kunt echter ook nog even een kijkje nemen bij 
de stadsmarkering aan de N46. U gaat rechtsaf 
en even later weer linksaf. 

In 1990 heeft de stad Groningen bij het 950-jarig bestaan tien zo-
genoemde stadsmarkeringen gekregen. Nieuwe eigentijdse ‘stads-
poorten’ in de vorm van kunstwerken die aan de belangrijke toe-
gangswegen tot de stad staan.
De stadsmarkering aan de A46 is van Heiner Müller en heet ‘Mo-
nument voor de dood’.
Op zes liggende balken, die tezamen de wereldkaart voorstellen, 
staan met rode stippen oorlogsbrandhaarden weergegeven. Op een 
tien meter hoge zwarte natuurstenen toren is een gedicht gegra-
veerd: ‘Brüchstuck für Luigi Nono’.

10 U loopt om de stadsmarkering heen, volgt het 
pad langs de sloot en komt weer uit bij het brug-
getje tegenover de ingang van de Buitenplaats.

Start route Reitdiepgebied
 Buitenplaats Reitdiep
 Wolddijk 103
 Groningen (Noorderhoogebrug)

 OV: www.9292.nl, 0900-9292
 Gps: N 53 15.098, E 6 34.324

Steun Het Groninger Landschap
Het Groninger Landschap zet zich met veel succes in voor behoud, be-
heer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de 
provincie Groningen. Help ons daarbij! Voor maar € 20,- (of meer) per 
jaar bent u Beschermer van het landschap en ontvangt u ons mooie 
kwartaalblad Golden Raand. Kijk op onze website of neem contact op 
met het kantoor.

Ook verkrijgbaar
Wandelroutes:
•  Bourtange
• De Dollard
• Iwema Steenhuis (Westerkwartier)
•  Landgoed Coendersborch (Westerkwartier)
• Landgoed Ennemaborgh
• Leinwijk (Zuidlaardermeergebied)
• Lettelberterpetten (Leekstermeergebied)
•  Oosterpolder (Zuidlaardermeergebied)
Fietsroutes:
• Klutenplas (Noordkust)
•  Reitdiepgebied
•  Rondje Zuidlaardermeer (Zuidlaardermeergebied)

Contact 
 Stichting Het Groninger Landschap 
 Rijksstraatweg 333 
 9752 CG Haren 

 Telefoon: (050) 313 5901
 Email: info@groningerlandschap.nl
 www.groningerlandschap.nl


