Welkom in
Reiderwolde

uitkijktoren &
amﬁtheater
Als je vanaf de A7 Blauwestad in rijdt zie je de steenrode
uitkijktoren al van ver liggen. De toren staat op een stuwwal
uit de ijstijd. De daarop kunstmatig aangelegde heuvel is het
hoogste punt van de provincie Groningen. Bovenop de 7,20
meter hoge uitkijktoren heb je een geweldig uitzicht over
natuurgebied Reiderwolde. In de verte zie je Winschoten, het
Oldambtmeer en aan de horizon windmolens in Duitsland.
Onderdeel van de heuvel is het amﬁtheater waar voorstellingen en inleidingen voor excursies worden gegeven. Het
programma vind je op de website reiderwolde.nl. Dit openluchttheater is ook een plek voor afscheidsceremonies in
combinatie met de natuurbegraafplaats aan de zuidkant van
de heuvel. De natuurbegraafplaats is vrij toegankelijk en vormt
één geheel met het 200 ha grote natuurgebied. Meer informatie vind je op natuurbegraven.nl.

200 ha natuur bij
Blauwestad
rechts: Trudy de Weerd, contactpersoon
Natuurbegraafplaats en B&B t: 06 409 97 008

ﬂora &
fauna
Natuurgebied Reiderwolde is onderdeel van de Ecologische
Hoofdstructuur. Dit brengt een grote diversiteit aan dieren en
planten met zich mee. Om in alle stilte reeën te zien moet je
vroeg uit de veren, maar veldleeuwerikken zingen er de hele
dag het hoogste lied.
Tussen het laag liggende moeras in het noorden en het hooggelegen bos aan de zuidkant is er een groot verschil in waterpeil. Dit heeft een rijke schakering aan planten tot gevolg.
Je komt er de mooiste wilde orchideeën tegen. Midden in het
gebied meandert weer de Tjamme, de vroegere grens tussen
Oldambt en Reiderland.

ﬁetsen,
wandelen,
paardrijden & B&B
In natuurgebied Reiderwolde zijn
ﬁets-, wandel- en ruiterpaden
aangelegd. Naast de paden staan
verschillende fruitbomen waarvan je
zelf de vruchten mag plukken.
En er is een fantastisch uitzicht.
Vanaf de uitkijktoren bij het
amﬁtheater kijk je over het hele
gebied tot ver in Duitsland.

Reiderwolde
het groene hart van Blauwestad
Nergens in de provincie Groningen vind je zo’n grote natuurvariatie op zo’n compact

oppervlak als in natuurgebied Reiderwolde. 200 hectare bos, moeras en grasland met

daartussendoor ﬁets- wandel- en ruiterpaden. Met links het Oldambtmeer en rechts het
Reiderdiep en daartussen het hoogste punt in de provincie Groningen.
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