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Bakoven en Vesting
Vanaf de parkeerplaats bij het informatiecentrum van de vesting gaat de route direct in de
richting van het buitengebied. Aan het eind van de wandeling is er nog alle gelegenheid
om de stervormige vesting te bezichtigen. Een onverhard pad voert langs de
vestinggracht naar het uitgestrekte Groningse landschap van licht, lucht en ruimte.
Vroeger was het hier een ondoordringbaar moerasgebied. Het Bourtangerveen vormde
tot laat in de middeleeuwen een grote natuurlijke barrière langs de Duitse grens.Even
verder wordt het bij de Redoute Bakoven ernstig een groot informatiebord van het
Groninger Landschap vertelt over de geschiedenis van de Redoute en de Soldatendijk.
Dit is het voorterrein van de vesting, een gebied dat bij dreiging uit het oosten onder
water gezet kon worden. De Soldatendijk is aangelegd om te voorkomen dat het water
naar het lagere noorden zou weglekken. Het omliggende terrein wordt begraasd door
Konikpaarden en koeien. Honden zijn hier niet toegestaan. De wandeling volgt de dijk
met een grote slinger langs de Nederlands-Duitse grens. Na het passeren van een oude
grensovergang gaat de route over fietspaden en halfverharde wegen weer in de richting
van de vesting.
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Routebeschrijving
1. Met de rug naar het informatiecentrum linksaf over parkeerplaats. Eind linksaf en
direct weer linksaf. Vóór brug linksaf langs wachthuisje, onverhard pad met water aan
rechterhand. Pad langs water met bochten blijven volgen. Bij dam rechtsaf en direct
linksaf langs andere kant van water, breed graspad. Bij asfaltweg rechtdoor. Waar weg
naar links buigt, rechtdoor Redouteweg, grasweg.
2. Bij infobord van Groninger Landschap rechtsaf door klaphekje. Links meebuigen naar
het dijkje en daar rechtsaf. Dit dijkje steeds volgen. Met een bocht mee naar rechts
volgen. Op driesprong rechtdoor via klaphekje het bos in. Op Y-splitsing links aanhouden,
pad langs water. Dit slingerende pad langs water steeds rechtdoor volgen. U komt via
klaphekje uit op asfaltweg, hier linksaf.
3. Na grensovergang eerste weg rechtsaf. Waar verharding ophoudt rechtsaf een
fietspad van betonplaten, Distelvlinder. Asfaltweg oversteken en rechtdoor weg van
betonplaten, Inundatieweg. Op driesprong rechtdoor. Weg met bocht naar rechts volgen.
U passeert een plas aan uw rechterhand. Verderop een vestinggracht aan de
rechterhand. Weg buigt naar links. Nu rechtdoor een brede zandweg met fietspad,
Moddermanspad.
4. Asfaltweg oversteken en rechtdoor, Moddermanspad vervolgen. Eerste betonplaten
pad rechtsaf, Zwarteweg Zuid. Asfaltweg oversteken en rechtdoor, Zwarteweg Zuid, nu
asfalt. Bij kanaal brug over en daarna rechtsaf, Bourtanger Kanaal Noord. Weg volgen
met een bocht naar links. Aan het eind weg oversteken en linksaf over fietspad (terug
naar startpunt hier rechtsaf). Na huisnummer 63 rechtsaf, Oude Jodenkerkhoflaan.
5. Eerste grasweg rechtsaf, Kalkbranderijlaantje. Op kruising linksaf asfaltweg,
Bakovensweg. Eerste weg rechtsaf, Piketlaan. Eind rechtsaf en direct weer linksaf,
Tussenweg. Veerooster passeren, nu zandweg. Aan het eind rechtsaf, halfverharde
Bakovensmeeweg. Op driesprong met Boerweg rechtdoor.
6. Aan het eind rechtsaf, asfaltweg (Bisschopsweg). Na de eerste brug wordt het een
klinkerweg. Deze weg met bochten en over bruggen blijven volgen. Onder een poort door
en rechtdoor tot het Marktplein. Nu schuin rechts, Batterijenstraat richting synagoge.
Onder een poort door en de klinkerweg die overgaat in de Vriesse weg met bochten
blijven volgen, vestinggracht aan linkerhand. U komt weer uit bij de achterkant van het
informatiecentrum en de parkeerplaats.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
12 km
Begin- en eindpunt
Bourtange, parkeerplaats Informatiecentrum, Willem Lodewijkstraat 33 ('s winters op
werkdagen van 10-17 uur geopend, in het weekend gesloten).
Eigen vervoer
Vanaf Emmen volgt u de N364 naar Ter Apel. Vandaar de N976 richting Vlagtwedde. In
Jipsinghuizen borden naar Bourtange. In Bourtange borden naar 'Vesting' en
parkeerplaats Informatiecentrum.

Eten en drinken
In het Informatiecentrum is een automaat voor koffie en thee aanwezig. Op het Marktplein
in de Vesting zijn diverse horecagelegenheden. Verder onderweg geen horeca.
Honden
Een deel van de route is verboden voor honden in verband met loslopende koeien en
paarden!

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-bourtange/12232/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

Achtergrondinformatie
Vesting Bourtange
In 1580 gaf Willem van Oranje opdracht om op een zandrug in het Bourtangermoeras, op
de grens met Duitsland, een schans met vijf bastions aan te leggen. Over die rug liep de
enige begaanbare weg tussen de stad Groningen en Duitsland. Tussen 1593 en 1851
was Bourtange een belangrijke vesting. Bourtange werd door de eeuwen heen
voortdurend versterkt, totdat de vesting met de opkomst van de 'moderne oorlogvoering'
geleidelijk zijn functie verloor. Toen de vesting in 1851 werd opgeheven ontstond een
agrarisch dorp. In de zestiger jaren van de 20e eeuw nam de gemeente Vlagtwedde het
initiatief om de vesting te reconstrueren. Het plan werd uitgevoerd tussen 1967 en 1992.
Wallen zijn opnieuw opgeworpen, grachten werden gegraven en soldatenbarakken
gebouwd. Bezoekers van het Bourtange van nu wanen zich eeuwen terug in de tijd.

