Hoi, mijn naam is Els Kramer-Fokkens. Ik ben bestuurslid van KNHS Groningen. Ik beheer de portefeuille
Recreatiesport en daarnaast ben ik ook Regio Consulent KNHS in de provincie Groningen. Het is een
uitdaging de recreatiesport te promoten en de bestaande activiteiten doorgang te laten vinden. Onze
provincie is prachtig en daarom ga ik de aankomende maanden met paardenliefhebbers op buitenrit in
provincie Groningen. Graag neem ik jullie mee in mijn ontdekkingstocht naar routes die ook door jou
gereden kunnen worden. Wil jij ook dat ik een keer met jou meega op buitenrit stuur mij dan een mail of
app!
Groetjes Els
Email: regioconsulentgroningen@gmail.com
Mobnr: 06-22865894

Groningen door de oren van:
Even voorstellen:
Ik ben Ellen Hinrichs, een optimistische, vrolijke 40 plusser en geboren in Delfzijl.
Er zijn geen problemen maar uitdagingen. Ik ben een dierenliefhebber en geniet

als andere mensen ook leuke dingen met hun paard kunnen doen. Ik ben
getrouwd en heb een zoon en een dochter, 2 honden, 4 katten, kippen en vissen.
Zelf ben ik de trotse eigenaresse van een Groninger: Bazalt (Bart van Oldambt).
Zelf les ik gemiddeld 1x per 2 weken met mijn paard. Zowel dressuur- als springles.
We zijn samen L1 dressuur. We maken wel eens een sprongetje of volgen een
crossles. Maar voornamelijk gaan we graag op buitenrit.
Ik heb diverse opleidingen gevolgd:
Gediplomeerd Orun instructrice.
Bedrijfshulpverlening
Opsporing en handhaving dierenwelzijn
Mindful bewegen
Mental coaching
Instructiepsychologie
Trailerladen
Daarnaast heb ik uit mijn professie een luisterend oor en denk oplossingsgericht.
Ik ben empathisch en kan goed spiegelen.
Ik ga niet vertellen hoe je op een paard moet zitten om te winnen bij een
wedstrijd. Wel kan ik je de basis meegeven. Ik ga je vooral meenemen op een
ontdekkingstocht in het bos, een ontdekkingstocht naar rust in jezelf en dan ook
in je paard. Ik laat je mooie gebieden zien vanaf een paardenrug of we gaan
helemaal back to basic op bushcraft. Een ieder kan mee, beginner of gevorderde.
Ook kun je bij mij terecht voor paardrijlessen (specialiteit is kinderen lesgeven). Ik
kom op locatie.

De rit:
Het is woensdagochtend, ik heb afgesproken in Onstwedde. Onstwedde ligt in de
gemeente Stadskanaal in de streek Westerwolde. Op de manege word ik
ontvangen door Charite, zij gaat samen met Ellen en mij op buitenrit. Ellen haar
paard Bazalt staat tegenover de manege bij de Smith Ranch. We gaan de manege
binnen en Charite stelt mij voor aan Empire. Empire is van Christa Schoenmaker
en ik mag deze bonte beauty lenen voor weer een nieuw ontdekkingstocht in de
provincie.
Charite zadelt Cola en ik zadel Empire op. Ellen komt met Bazalt op de manege. Na
een kort gesprekje zijn we klaar voor vertrek.

Vanaf de manege gaan we gelijk rechts de Driesporenweg op. Bij de splitsing
houden we rechts aan en gaan de Stobkeweg in.

Deze weg gaat van verhard naar een onverharde ondergrond. Aan onze linkerkant
krijgen we een bos. Ellen vraagt of ik door het kabouterbos wil. De officiële naam
van het bos weet ze niet maar ze noemt het altijd het kabouterbos. Voor de
paarden lijkt het wel een drive-in, ze nemen af en toe links en rechts een smakelijk
hapje.

Het paadje slingert door het bos heen.
We moeten achter elkaar rijden en af en
toe bukken voor de takken. We komen
weer uit op het zandpad wat parallel aan
het bos loopt en gaan linksaf. Op dit pad
kunnen we weer naast elkaar rijden. We
kletsen en lachen wat af. Cola heeft er
zin in vandaag en ook al is het de kleinste
vandaag de gedragingen zijn groots. We
rijden een stuk op het rechte zandpad.
Zodra het zandpad een bocht maakt naar
links gaan wij rechtsaf.

Er loopt hier ook een fietspad maar
wij maken gebruik van het ruiterpad
wat er naast ligt. Weer een bosrijke
omgeving, de natuur wisselt zich
mooi af. Dit pad komt uit op de
Streekweg we gaan rechtsaf om deze
weg te volgen.

Bij de splitsing houden we links aan en komen op de Wessinghuizerweg. De
bermen zijn breed genoeg om er te rijden.
De bomen laten een schaduw vallen over de
weg, dat geeft wat verkoeling op deze
stralende dag.

We gaan houden rechts aan om op het zandpad/ruiterpad te gaan rijden. Helaas
staat niet overal aangegeven dat het om een ruiterpad gaat. Ellen kent het gebied
goed en is al met de boswachter in gesprek om dit aan te kaarten. Het zandpad
brengt ons bij de eerste doorwaadplek.
Het is niet diep maar geeft de
paarden wel de gelegenheid om wat
te drinken. Bazalt voorop doet Cola
en Empire volgen. Het prachtige
natuurgebied strekt zich voor ons uit.
Waarom zou je naar andere
provincies gaan als het hier in
Groningen net zo mooi is of misschien
nog wel mooier. Ik laat mij weer

verrassen wat Groningen te bieden heeft. Het
gebied laat ook veel fietsers genieten. Onze
voorbijgangers reageren erg vriendelijk en
bewonderingswaardig naar de paarden. We zijn nu ook op een stuk aangekomen
wat uitnodigt om te draven en galopperen. Het is altijd even weer aftasten als je
op een vreemd paard zit maar het voelt vertrouwt om te galopperen. We wisselen
de gangen wat af tot we bij de Jaskampenweg aankomen.

We worden
tegemoet
gereden door een
ruiter. Dit blijkt
een bekende van
de dames te zijn.
Gerard is aan het
oefenen voor de
Ride & Run die
gehouden gaat
worden. Op 5
september
organiseert
manege de
Driesporen te
Onstwedde de
derde editie van
Ride & Run, een
concept van Bit
en KNHS. Dit
multisportevent
brengt
beginnende en
gevorderde
buitensporters uit
verschillende
disciplines – paardrijden en hardlopen – samen voor een gezellige en sportieve
dag in de natuur.
Sport en recreatie komen op een unieke wijze samen tijdens Ride & Run. De
invulling van Ride & Run is simpel: een team bestaande uit een ruiter en een
hardloper leggen gezamenlijk een vooraf uitgezette onverharde route van 5 of 10
km af.

We overleggen even waar we nog naar toe gaan rijden. Helaas voor Charite gaat
de rit te lang duren die Ellen in haar hoofd heeft omdat ze op tijd terug moet zijn
om haar dochter van school te halen. Ze keert weer om en gaat met Gerard verder
rijden, terug naar de manege.
Ellen en ik vervolgen onze rit verder. We komen aan bij de brug over de Ruiten Aa.
We gaan voor de brug rechtsaf het natuurgebied Westerwolde in.
Bij Groningen denk je aan uitgestrekte
akkers, klei en een verre horizon. Maar
Westerwolde is anders. Hier geen rechte
lijnen, maar slingerweggetjes. Hier geen
verre einders, maar intieme stukjes hei, bos
en akkerland. Kronkelende beekjes en
glooiingen in het landschap doen je bijna
twijfelen: is dit echt Groningen?

De ruggegraat van Westerwolde is de
Ruiten Aa, een beek die zijn oorspronkelijke
meanders heeft teruggekregen. Aan
weerszijden van de beek, bijvoorbeeld bij
Sellingen en Ter Apel, liggen gevarieerde
bossen
van meer dan een 1.000 jaar oud.
Tegenwoordig laat de ijsvogel zich hier weer
vaak zien. Een felblauwe flits en wég is ‘ie weer.
In Ter Wupping komen 3 beken samen in een
gevarieerd landschap met houtwallen en
monumentale boerderijen. Wandelend of
fietsend kun je in Westerwolde alle kanten op.

Links het fietspad en rechts het ruiterpad. Helaas niet voor menners toegankelijk
want er is een paal waar je alleen te paard langs kan. We gaan weer afwisselen in
draf en galop. Onder tussen vertelt Ellen mij over het gebied. De liefde die

ontstaan is tussen haar en Bazalt en de dingen die zij kan betekenen voor andere
liefhebbers van het buitenrijden. Bij het ANWB bord gaan we links richting
Vlagtwedde. Over de brug het zandpad weer op en dan wil Ellen mij nog een
doorwaadbare plek laten zien. We moeten hiervoor even het fietspad oversteken
om daar verder het zandpad te volgen naar de doorwaadplek. Deze plek is wel
diep maar de paarden gaan er zonder twijfel doorheen.

We gaan gelijk weer terug door het water om de route die Ellen in haar hoofd
heeft te vervolgen. Terug bij het fietspad gaan we linksaf. We rijden dit pad
helemaal uit tot aan de N365. We moeten goed opletten want dit is een drukke
weg. Er komt een auto van Staatsbosbeheer langs en de bestuurder kent Ellen. Ze
zwaaien enthousiast naar elkaar. We gaan na het oversteken rechtsaf het fietspad
op. Na enkele meters gaan we linksaf de Smeerling op. Rechts in de berm staat
een bordje met de tekst: Beschermd Dorpsgezicht. Het is een idyllisch straatje met
mooie bestrating.

Aan onze rechterkant komen we langs Gasterij Natuurlijk Smeerling. Door de
unieke en gemoedelijke sfeer is Gasterij Natuurlijk Smeerling een prima
bestemming om te onthaasten en heerlijk te eten en te drinken. Er is hier ook een
plek gecreëerd waar je je paard aan een paal kan vast maken om even een drankje
te nuttigen.
Wij hebben geen halsters bij ons
maar anders hadden we hier prima
even een stop kunnen maken. We
maken nog wel even een praatje
met de serveerster die er werkt.
Bij de splitsing houden we links
aan. We komen bij een openstaand
hek waar duidelijk aangegeven
staat dat hier weer een ruiterpad
begint en die ook toegankelijk is
voor menners.

We komen aan bij de derde
doorwaadbare plek. Voor de paarden
weer een mooie gelegenheid om wat te
drinken. Hier treffen we op het fietspad
vele fietsers en wandelaars. In een
weiland liggen koeien, het zijn de mooie
lakenvelders. De lakenvelder is een
runderras dat vooral herkenbaar is aan
de witte band tussen de voor- en
achterpoten om de borst en rug van een
verder zwart of rood dier.

Als we het pad
helemaal
volgen komen
we uit op de Onstwedderweg. Deze weg brengt ons
naar hartje Vlagtwedde. We gaan over de rotonde
en vervolgen onze weg op de N365. Het is druk met
allerlei verkeer, de paarden geven er niks om maar
je moet oplettend zijn.
Het is inmiddels rond de klok van twaalf en beide
hebben we geen drinken of iets anders mee. Tijd
voor een versnapering. Vlakbij de rotonde zien we een grote softijs reclame buiten
staan bij een snackbar. Ellen en ik hebben daar wel zin in. We gaan buiten voor de
snackbar staan en het meisje wat er werkt komt naar buiten. Helaas is de machine

van het softijs buiten gebruik maar ze heeft wel verpakte ijsjes. We nemen beide
een waterijsje en we worden op de rug van onze paarden bediend. We blokkeren
wel het trottoir waardoor er een vrouw via het terras van de snackbar ons wil
passeren.
Ze laat ook even weten dat ze bang is
voor paarden en weet dat je er nooit
achter moet gaan staan. Ellen knoopt
een praatje met haar aan en weet de
vrouw ervan te overtuigen dat haar
paard niks doet en gek op knuffelen
is. Tijdens het gesprek krijgt Ellen
haar zover om vanachter de houten
terrasafzetting Bazalt een aai over het
hoofd te geven.
We willen niet langer het trottoir
blokkeren en gaan verder met onze
rit. Na de snackbar gaan we links de
Schoolstraat in. In de Schoolstraat
gaan we op den duur de
Wilmerskamp op. Aan deze weg
woont een collega van Ellen. De man
is aan het klussen en komt gelijk naar
de weg toegelopen als hij ons ziet.
We krijgen water aangeboden en zelfs de paarden krijgen in een emmer water
aangeboden. Wij drinken onze glazen leeg maar de paarden vinden zo’n emmer
midden in een woonwijk maar raar en nemen geen gretig aftrek. Na deze
verfrissende pitstop rijden we verder tot de splitsing en houden hier rechts aan.
Aan onze linkerkant zien we de manege van Vlagtwedde hier zitten De
Woudruiters. De manege is in eigendom van de stichting ‘De Wolverlei’ en wordt
door de rijvereniging geëxploiteerd. De stichting, manege en de rijvereniging

draaien volledig op enthousiaste vrijwilligers. De
manege is in het bezit van de landelijk erkende
Veiligheidscertificaat, een waarborg voor de
veiligheid van ruiter en paard. Na de manege
gaan we over een bruggetje linksaf de
Barlagerachterweg op. Aan het eind van de weg
rijden we tegen het Mussel A kanaal op hier gaan
we links. We komen nu onder een viaduct door.

Even later krijgen we een brug aan onze rechterhand.
We gaan deze brug over en gaan dan links de Kolonel
Blondeelweg op. We komen weer op een zandpad en
we gaan weer afwisselend draven en galopperen.
We steken de Ter Wuppingerweg over. Ter Wupping is een gehucht. Het gehucht
omvat een aantal boerderijen en een enkel huis. De herkomst van de naam Ter
Wupping is onduidelijk. Soms wordt vermeld, zoals in de folder van
Staatsbosbeheer over de rondwandeling in dit gebied, dat het afkomstig zou zijn
van het woord wip, dat kraan betekent. Schepen zouden hier geladen en gelost
worden. Maar vermoedelijk was de Ruiten Aa voor scheepvaart ongeschikt omdat
hij te ondiep en te smal zou zijn en in de zomer ook nog eens vrijwel droog viel.
Bovendien lag er een elzenbroekbos omheen. En als de Ruiten A ongeschikt was,
dan geldt dat in nog sterkere mate voor het Oosterholts diepje.

Het bezit van Staatsbosbeheer aldaar draagt ook de naam Ter Wupping. Het is een
oud hoeven – en beekdallandschap. Belangrijke onderdelen ervan zijn oude
rivierduinen: de Ruige berg en de Kieberg. Rond deze rivierduinen liggen een aantal
bosjes. Verder behoren ook een aantal akkers tot het terrein. Deze hebben een
bolle vorm door eeuwenlang bemesting met schapenmest vermengd met
heideplaggen. Ze worden ecologisch beheerd vanwege de akkeronkruiden. Ook
graslanden maken deel uit van dit het bezit van Staatsbosbeheer. Rond het oude
loopje, een voormalige loop van de Ruiten-Aa ten noorden van de Ruige Berg ligt
een nat grasland met veel dotterbloemen en pinksterbloemen. Op een de
rivierduinen ligt een heischraal grasland.

Ellen vertelt mij van alles over het oude
gebied waar we rijden. Het weer helpt
natuurlijk ook erg mee waardoor het
gebied er prachtig bij ligt. Ellen maakt
elk seizoen hier mee en dat geeft elke
keer weer andere plaatjes.

Het pad wat we volgen brengt ons ook bij de vierde en tevens laatste
doorwaadbare plek.

We blijven het pad volgen. De Molenpaal gaat over in de Wessinghuizerweg waar
de manege De Driesporen aan ligt. Drie uur verder en een prachtige rit achter de
rug.
Bij de manege is genoeg parkeerruimte om
vanaf hier dit gebied te gaan ontdekken en
het is zeker de moeite waard.
Vind je het buiten rijden spannend en wil
je daar begeleiding bij hebben neem dan
eens een kijkje op de website van Ellen
Hinrichs www.natuurlijktepaard.nl
Het zou jammer zijn als je wel naar buiten
wilt met je paard maar dat je niet durft om
welke reden dan ook. Buiten recreëren
met je paard geeft een gevoel van vrijheid,
ontspanning en een hele andere binding
met je paard.

Ik hoop dat het verslag en de foto’s jullie gaan
stimuleren om ook eens in deze omgeving te
gaan rijden.
Groetjes Els Kramer

