Het Groninger Landschap. Mooi dichtbij.

WANDELROUTE

Iwema Steenhuis
Wandelen door het Westerkwartier
Wandelroute 3 km, circa 1,5 uur
Deze wandeling voert u langs een
landschap dat karakteristiek is voor het
Zuidelijk Westerkwartier. De route wordt
aangegeven met blauwe paaltjes.
Geniet van de mooie doorkijkjes langs
vogelrijke elzensingels, over bloemrijke
graslanden. En als bonus is er natuurlijk
het unieke Iwema Steenhuis met zijn
mooie tuin. Honden zijn toegestaan,
mits aangelijnd
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Wandelroute Iwema Steenhuis

Start route

‘t Pad 15, 9365 TA Niebert
Routebeschrijving

Lengte route

3,3 km, volg de blauwe palen

OV

www.9292.nl, 0900 - 9292

GPS

N 53 9.514, E 6 19.606

Printen

Wilt u deze route printen, kies dan bij
Adobe acrobat > printen > meerdere >
pagina’s per vel > 2 op 2.

Stichting Het Groninger Landschap
Rijksstraatweg 333, 9752 CG Haren
Telefoon (050) 313 59 01
info@groningerlandschap.nl
www.groningerlandschap.nl
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Tik op de nummers
voor informatie
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Wandelroute Iwema Steenhuis
P

Parkeerplaats		
Vanaf Niebert neemt u de afslag naar
de sportvelden en volgt u de borden
‘Parkeerplaats Museum’.

Niebert ligt op de eeuwenoude zandrug
van Marum naar Tolbert. De eerste
kolonisten vestigden zich in dit gebied in de
10e eeuw. Ze bouwden met de weinige
beschikbare middelen eenvoudige hutten
en begonnen het land te bewerken. Eerst
dichtbij de - hoge en droge - zandrug, maar
dan steeds verder het moerassige
veengebied in. Zo ontstonden de langgerekte smalle percelen die ook in de 21e
eeuw zo kenmerkend zijn voor het Zuidelijk
Westerkwartier.
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Start		 kaart

In de 14e eeuw voerden de meeste inwoners van deze streek dagelijks de harde
strijd om het bestaan. Maar een enkeling
had iets opgebouwd dat de moeite waard
was om te beschermen. Zij waren degenen
die een zogenaamd steenhuis bouwden om

5

familie en bezittingen te beschermen tegen
roversbenden en vijandelijke troepen. Ooit
telde de provincie Groningen honderden
steenhuizen. In de 15e eeuw verloren ze hun
functie, omdat vuurwapens steeds
zwaarder werden. Een deel werd
afgebroken, een deel werd verbouwd en
uitgebreid tot borg. Ook het Iwema
Steenhuis heeft door de eeuwen heen de
nodige veranderingen ondergaan. Zo waren
de hoge ramen van het voorhuis en de
aangebouwde stallen er aanvankelijk
natuurlijk niet. Toch geldt het Iwema
steenhuis als het enige in de provincie
Groningen waarin de oorspronkelijke opzet
als versterkte toren nog zichtbaar bewaard
is gebleven.
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Bruggetje		 kaart

In de schuur van het Iwema Steenhuis vindt
u het museum ’t Steenhuus. Het is geopend
van 1 mei tot 1 november, elke donderdag,
zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur
en wordt gerund door vrijwilligers. In
stijlkamers beleeft u hoe bewoners in het
Zuidelijk Westerkwartier einde 18e en begin
19e eeuw leefden.
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3

Elzensingels		 kaart

De elzensingels langs de graslanden achter
het steenhuis zijn karakteristiek voor het
Westerkwartier. Het Groninger Landschap
heeft de afgelopen jaren veel singels
hersteld. In de herstelde singels hebben
ook allerlei struiken en kruiden een kans. En
bramenstruiken trekken bijvoorbeeld veel
insecten en (zang)vogels aan.
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Slangenbosje		 kaart

Het Slangenbosje is een nat stukje bos
met voornamelijk berken. Slangen worden
er niet meer aangetroffen, maar reeën des
te meer. Hakhoutbosjes werden vroeger
aangelegd voor bezemstelen, haardhout en
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ander geriefhout. Kenmerkend zijn de
stobben met soms drie of meer uitgelopen
stammen.
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Drinkpoel		 kaart

Het Groninger Landschap heeft de laatste
jaren een aantal oude drinkpoelen voor het
vee opnieuw uitgegraven. Deze poelen
oefenen ook een grote aantrekkingskracht
uit op allerlei soorten amfibieën. De afstand
ertussen is zo gekozen dat een ondernemende kikker niet te lang uit het water
hoeft.
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Terug naar het steenhuis

kaart
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Rode beuk

kaart

De grootste blikvanger is de imposante
rode beuk in het midden. Deze wordt
geschat op 250 jaar en is met een omtrek
van meer dan 6 meter de grootste beuk van
de provincie. Enkele jaren geleden was de
boom er door teveel zonlicht slecht aan toe.
Door ingrijpen van Het Groninger
Landschap is hij weer helemaal gezond. Let
ook op de fruitbomen; hier staan enkele
bijzondere oude hoogstam fruitrassen zoals
Groninger Kroon, Zijden Hemdje,
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Winschoter Glorie, Renet Ekenstein en het
Kaneelzoetje. In het voorjaar en zomer kunt
u bovendien genieten van een zee van
witte, gele en lichtpaarse ‘börgbloumkes’.

Sst, een vogel!
Als u tijdens een eenzame wandeling
iemand hoort ‘lachen’, is het waarschijnlijk
de groene specht. Dit is typisch een van de
soorten die graag zijn insectenmaal bij
elkaar sprokkelt in het halfopen singellandschap. Voor het uithakken van zijn nest
kiest hij een van de oude bomen rond het
Iwema Steenhuis.
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Rouwmantel
In het najaar komen er veel vlinders af op
het gevallen, rottende fruit in de tuin achter
het steenhuis. Zo is bijvoorbeeld de
zeldzame rouwmantel waargenomen.

Alarm, vijand in aantocht!
Steenhuizen waren vierkante bouwwerken,
met minstens drie verdiepingen en zijden
van 10 bij 7,5 meter. Ze hadden dikke muren
(65 cm) van kloostermoppen. De ingang
bevond zich op de eerste etage, die
bereikbaar was via een ophaaltrap. Als er
gevaar dreigde, dan haastten de bewoners
zich met hun kostbaarheden de trappen op
naar boven. Waarschijnlijk ging er van alles
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mee: eten, drinken, levende have, wapens
en weerbare mannen. Ongetwijfeld zullen
ook de omwonenden met hun vrouwen en
kinderen een beroep hebben gedaan op de
heren Iwema. U kunt zich voorstellen dat
het geen pretje moet zijn geweest om een
etmaal op deze schuilplaats opeengepakt
te zitten met enkele tientallen lotgenoten.
Hoeveel van dit soort angstige momenten
zich hebben voorgedaan in het Iwema
Steenhuis?
We weten het niet. De familie Iwema
bewoonde het steenhuis tot in de 17e eeuw.
12

Coulissenlandschap
Westerkwartier
In het Zuidelijk Westerkwartier ontdekt u
dat de provincie Groningen meer te bieden
heeft dan eindeloze vergezichten en
uitgestrekte polders. Coulissenlandschap is
een halfopen landschap waarin weiden of
akkers worden begrensd door houtsingels,
bossen, hagen of struiken.
Door de beplanting en bebouwing heeft dit
landschap het karakter van een toneel met
coulissen. Hier wandelen is een bijzondere
beleving met veel doorkijkjes en telkens
nieuwe opkomende en weer verdwijnende
landschapselementen!
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Stichting Het Groninger Landschap
Het Groninger Landschap wil inspireren om
eropuit te trekken en volop te genieten van
natuur, landschap en erfgoed. Wandel- en
fietspaden, bebording en kijkhutten maken
de terreinen aantrekkelijk voor het publiek.
Ook jij kunt er voor zorgen dat ook onze
kinderen en kleinkinderen er van kunnen
blijven genieten.

Word daarom ook Beschermer!
Beschermer zijn van Het Groninger
Landschap geeft niet alleen een goed
gevoel, maar levert je bovendien voordeel,
kortingen en toegang tot exclusieve
activiteiten op. Als je nu Beschermer wordt
krijg je bovendien van ons een prachtig
welkomstcadeau!

SMARTMOBILETOUR.NL

Bel 050 313 59 01 of mail ons!
Volg ons op
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