
In het Groningse Westerwolde is het leven  
nog heerlijk simpel en puur. Wij doorkruisen 
het gebied in een elektrische camper en 
pluggen in op het ritme van de streek.
TEKST TOM AUSSEMS FOTOGRAFIE TIM BILMAN
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Douze points
Bourtange was een van 
de Nederlandse parels 

in het promofilmpje 
dat werd afgespeeld 
tijdens het Eurovisie 

Songfestival 2021 — en 
terecht. Zou je ons nu 
vragen om een lijst te 

maken van de mooiste 
dorpen in Nederland, 
dan krijgt Bourtange 

van ons gegarandeerd 
douze points! 

Vorige pagina's
Terug naar de 
jaren zeventig

Na een zware operatie, 
waarbij de dieselmotor 

werd vervangen 
door een batterij, 

gaan de Volkswagen 
T2-busjes van Evan 

volledig elektrisch 
door het leven. Als 

bestuurder ervaar je 
nog wel de charme 

van het rijden in een 
jarenzeventigbus,  

maar oefen je géén 
druk uit op het milieu. 
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 U
it de speakers galmt het blikkige geluid van 
een zomernummer. Het raam is naar beneden. 
Mijn elleboog rust op de deurpost, en met mijn 
rechterhand omklem ik het liggende stuurwiel. 

Een beetje bijsturen naar links, een beetje bijsturen 
naar rechts. Vaak maakte ik de acteurs in oude speel-
films belachelijk. Waarom rukken ze altijd zo over
dreven aan het stuur tijdens een autoscène, als ze 
gewoon rechtdoor moeten? Maar nu ik zelf achter het 
stuur zit van een oude auto, weet ik: de rechtdoorstand 
was in de jaren zeventig nog niet uitgevonden. Ik trap 
het gaspedaal iets harder in als we de provinciale weg 
opdraaien. De naald in de kilometerteller danst, net  
als in een kompas, heen en weer tussen de dertig en  
de veertig miles per hour. Het verwachte motorgespin 
blijft uit. De bordeauxrode Volkswagen T2 waarin we 
rijden koestert een geheimpje: hij is volledig elektrisch. 

Op de oevers van de Ruiten Aa
Wie naar Groningen afreist, heeft waarschijnlijk het 
vizier gericht op GroningenStad of de Waddenkust, 
niet op de taartpunt in het zuidoosten van de provincie, 
die klem ligt tussen de grens met Drenthe en Duitsland. 
Vroeger lag Westerwolde als een eiland in het moeras. 
De mensen op dat ‘eiland’ leefden een geïsoleerd 
bestaan en waren sterk op elkaar aangewezen. Tot op 
zekere hoogte is die isolatie nog steeds van kracht. 
Alleen dáárom al schuilt er een kern van waarheid in 
de claim van de bewoners, die zegt dat Westerwolde 
het best bewaarde geheim van Nederland is. 
 De zon prikt verlegen door de sluierwolken heen. 
Een zacht briesje snijdt door de toppen van de 
inheemse graansoorten die overal langs de weg te zien 
zijn: rogge, haver en naakte haver (zonder kafje). 
 Midden in een graanveld zien we twee rechtop gestoken 
oren en een bruine snuit. De ree kijkt wel, maar schrikt 
niet. De dagelijkse interacties met mensen zijn op één 
hoef te tellen. Over de enige weg van formaat rijden 
we in noordelijke richting. De oerbossen van Ter Apel 
verdwijnen in onze spiegels en maken plaats voor 
 landbouwgrond. Op veel plekken ligt het landschap  
er nog net zo bij als eeuwen geleden. In tegenstelling 
tot veel andere streken in Nederland, die na 1950 te 
maken kregen met mechanisering en schaalvergroting, 
vind je in Westerwolde nog altijd kleine essen.  
Op het ene akkertje groeit graan, op het andere staan 
aardappels en om de hoek staat weer iets anders.  

  De natuur in Westerwolde kreeg een enorme impuls 
in 1990. In dat jaar werden de natuurgebieden in de 
regio aan elkaar geknoopt tot één groot lint van 
 ongeveer dertig kilometer lang: het Dal van de Ruiten 
Aa. Het aaneengesloten gebied strekt zich uit over de 
oevers van de Ruiten Aa en omvat een afwisselend 
landschap met beekdalen, oude bossen, heidevelden, 
verscholen vennen en moerassen en vriendelijke  
dorpen. In 2005 besloot de provincie om de beek in ere 
te herstellen. Wat voorheen nog recht moest, mocht 
toch weer krom. De Ruiten Aa kreeg niet alleen zijn 
meanderende loop terug, maar ook zijn bewoners, 
waaronder de bever en de ijsvogel. Volgens kenners  
is het Dal van de Ruiten Aa een van de mooiste dalen 
van Europa. 

Walhalla voor slow food
Terwijl we de slingerende weg volgen, geraken we in 
een zalige cadans. Totdat de verkeersdrempel van het 
volgende dorp onze roes weer doorbreekt. In Wester-
wolde liggen tal van slaperige dorpen, die vaak bestaan 
uit een historische kern en een pittoresk kerkje.  
Het leven kabbelt er voort zoals het water in de Ruiten 
Aa, langzaam en geleidelijk. In de lucht hangt een 
bepaalde sereniteit die ik in Nederland zelden voelde. 
Het lijkt haast alsof de regio zich in een tijdsvacuüm 
bevindt. De rest van het land is verwikkeld in een race 
tegen de klok. Maar hier, in dit vergeten oord, is het altijd 
even laat: nu. De berusting die we hier ervaren past 
 helemaal in het straatje van Cittaslow, een inter nationaal 
keurmerk voor gemeenten die hoge ogen gooien op het 
gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, 
gastvrijheid, behoud van identiteit en andere zaken. 
 Westerwolde is een van die bijzondere gemeenten.  
   ‘Voor mij is deze streek het walhalla voor slowfood 
in Nederland,’ zegt Rineke Dijkinga, bestsellerauteur 
en spreker op het gebied van voeding en gezondheid, 
en uitbater van een trainingslocatie gericht op slowfood.
Samen met de eigenaresse van Gasterij Natuurlijk 
Smeerling verzon ze Verrassend Doordacht, een culinair 
lunchconcept dat voor een groot deel bestaat uit lokale 
producten. Het tweetal zet Westerwolde letterlijk en 
figuurlijk weer op de kaart. ‘Alle eisen die Cittaslow stelt, 
zitten hier al in het systeem: de regio is stil en rijk aan 
historie, de mensen zijn gemoedelijk en gastvrij, en er 
wordt veel biologisch voedsel geteeld op Westerwoldse 
bodem,’ zegt Rineke. ‘Het maakt niet uit waar je bent, 

Van links naar rechts 
en van boven naar 

beneden:
‘Karrenspoor’ 

in de buurt van 
Selingerbeetse / 
Binnen  kijken bij 
Noorder Yurts / 

Details op de iconische 
Volkswagen T2a  

/ De vestingpoort van 
Bourtange / Moestuin 

in Bourtange / Schotse 
hooglander in Ter Borg.

Terwijl we de slingerende weg volgen, 
geraken we in een zalige cadans.  

Totdat de verkeersdrempel van het 
volgende dorp onze roes weer doorbreekt
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De Blauwe  
Kunstkathedraal
Achter het huis van Jan Willem 
Kok en Janke Westra (foto 
links) wacht een verrassing: 
een enorme kunstruimte met 
steeds wisselende kunst-
tentoonstellingen, die ook wel  
De Blauwe Kunstkathedraal 
wordt genoemd, vanwege  
het blauwgeverfde gebint.  
Het werk dat je ziet (foto 
rechts) is gemaakt door de 
Nederlandse Lily de Bont.  
Zij valt haar doeken als het 
ware aan door ze kapot te 
snijden en scheuren.
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Midden in een graanveld zien we twee 
rechtopgestoken oren en een bruine  

snuit. De ree kijkt wel, maar schrikt niet. 
De dagelijkse interacties met mensen  

zijn op één hoef te tellen

Duimpje omhoog
De elektrische camperbusjes 
van evan zijn echte 
eyecatchers en trekken dan 
ook veel bekijks, wat leidt 
tot duimpjes omhoog op de 
snelweg en nieuwsgierige 
omstanders die op het raam 
komen kloppen. Zelfs hier, 
op de Borgertangerweg bij 
Sellingerbeetse, ontkomen 
we niet aan de aandacht. 
Kort nadat we dit droneshot 
hebben gemaakt, fietst een 
oude man ons tegemoet.  
‘Mag ik even binnenkijken?’ 
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binnen een straal van enkele kilometers worden de 
mooiste gewassen verbouwd en de lekkerste streek- 
producten gemaakt.’ De beweging wordt inmiddels 
gesteund door een groot aantal lokale ondernemers, 
voor wie Cittaslow méér is geworden dan een keur-
merk − het is een manier van leven. 
  Rineke hoopt dat de slow-gedachte resoneert onder 
het grote publiek. ‘We zitten echt aan de grenzen van 
wat de natuur, de bodem en het menselijk lijf aankan. 
Het probleem is dat we volledig zijn losgekoppeld van 
ons eten. Het maakt de meeste mensen niet uit waar 
hun eten vandaan komt. De oprichter van Slow Food 
vond het verschrikkelijk dat we achteloos een kip met 
friet naar binnen werkten en totaal niet nadachten over 
hoe die kip had geleefd,’ zegt Rineke. Met haar concept 
probeert ze een stukje bewustzijn te kweken. ‘Als het 
ons lukt om mensen terug te laten keren van fastfood 
naar slowfood, slaan we heel veel vliegen in één klap: 
het is beter voor de bodem, biodiversiteit, gezondheid 
en lokale economie, omdat het leeg lopende platteland 
ineens weer een rol heeft.’ Het mooie aan Cittaslow is 
volgens haar dat de consument op een lieve, leuke en 
lekkere manier kennismaakt met het eten uit de streek. 
Rineke neemt een slokje van haar sapje, gemaakt van 
fruit uit een nabijgelegen voedselbos, en vervolgt: 
 ‘Cittaslow zegt niet dat we terug moeten naar de 
 middeleeuwen en ons weer moeten toeleggen op 
 wekken en fermenteren. Nee, Cittaslow zegt: laten we 
nou eens teruggaan naar de fundamenten van vroeger 
en op basis daarvan een duurzame toekomst schapen.’ 
 Dat slowfood niet alleen lekker bekt, maar ook 
lekker smaakt, ervaren we later op de dag. We hebben 
daarnet een rieten mand opgepikt met een streeklunch 
to-go, en stappen nu door het heuphoge gras op de 
oever van de Ruiten Aa. Op de plek waar de beek van 
zijn nieuw verworven vrijheid geniet, en een ondiep 
baaitje heeft gecreëerd, treffen we de perfecte picknick
spot: een opening in het gras. We slaan het roodwit 
geblokte kleed uit en stallen de inhoud van de  
mand erbovenop. De gerechten in de lunchbox van 
 Verrassend Doordacht zijn stuk voor stuk afkomstig uit 
de voedingsboeken van Rineke en vertellen allemaal 
een lokaal verhaal. Neem de frisse quinoasalade met 
appel, radijs, walnoten en bladgroente. In de winkel 
vind je alleen quinoa uit Peru. Maar de volkoren 
 variant groeit óók gewoon in de velden om ons heen.  
Hetzelfde gaat op voor de smeuïge appelmuffin die 
volgt − de boekweit die als basis dient komt niet uit 

China, maar gewoon uit Nederland, en deels uit Wester 
wolde. De Limburgers en Brabanders gaan prat op hun 
bourgondische levensstijl en mooie streekproducten. 
Maar de Westerwolders kunnen er ook wat van!

Verbonden met de aarde
‘Slow’ beperkt zich niet alleen tot ons eetgedrag.  
Het is een mindset die toe te passen is op alle facetten 
van het (reis)leven. Kijk alleen al naar onze roadtrip.  
De oude bus waarin we rijden gaat niet harder dan 
negentig kilometer per uur en ontbeert vrijwel alle 
snufjes die je tegenkomt in de auto’s van nu − onder-
weg staat het raam wagenwijd open om het gemis van 
de airco te ondervangen, en ik doe in elke bocht aan 
fitness, omdat de stuurbekrachtiging ontbreekt.  
Als je in deze auto wil rijden, moet je ervoor werken. 
Dit is roadtrippen zoals roadtrippen bedoeld is. 
  Het is laat in de avond als we met één laatste  
hijs aan het stuurwiel het erf van B&B Boerderij De 
 Klaproos opdraaien. De motor komt geruisloos tot 
 stilstand. Bepakt en bezakt lopen we de oprit op.  
Twee nieuwsgierige Shetlandpony’s steken hun koppen 
boven de omheining uit. Een boerderijkat vlijt zich 
tegen mijn enkels aan. Gastvrouw Karin wacht ons op. 
Om haar nek hangt een beige schort en aan haar 
 voeten  bungelen comfortabele instappers. Haar lange 
blonde haar zit in een knot.  
  Karin is een van de Randstedelingen die haar toe-
vlucht zocht op het Groningse platteland. De geboren 
Amsterdamse kwam na een aantal omzwervingen 
terecht in het kleine Onstwedde en zegde enkele jaren 
later haar baan op om zich volledig te storten op haar 
bed and breakfast. ‘Toen ik in het westen woonde had 
ik regelmatig last van hyperventilatie,’ vertelt ze de 
volgende ochtend. ‘Ik snapte eerst niet zo goed waar 
het vandaan kwam. Pas later besefte ik dat het te 
maken had met prikkels. Ik was gewoon altijd over-
prikkeld. Op een gegeven moment heb ik een denk-
beeldige cirkel getrokken om mijn leven, en gedacht: 
wat hoort er wel in die cirkel en wat niet?’ We zitten in 
het privégedeelte van de tuin. Uit de bedden die achter 
ons zijn ingezaaid steken allerlei vergeten groente-
soorten. Het erf van Karin wordt omringd door 
 schapen, geiten en leegte. Behoudens het huis van de 
buren is er geen enkel teken van civilisatie. ‘Sinds ik 
hier woon sta ik weer met beide benen op de grond. 
Het plattelandsleven heeft me enorm veel rust 
gebracht. Ik kan de kracht van de aarde weer voelen.’

Uit de tent gelokt
De vier steppetenten 

van Noorder Yurts 
zijn the real deal — 
de onderdelen zijn 

geproduceerd in 
Mongolië. Als je naar 

binnen kijkt, zie je het 
houten geraamte, dat 

bijeen wordt gehouden 
door knopen en met 

slechts één zware steen 
verankerd is. In het 

midden van de ruimte 
staat een kachel.  

Let wel: omdat de yurts 
aan een prachtige vijver 
staan, word je geregeld 

uit de tent gelokt ...

in de lucht hangt een bepaalde sereniteit 
die ik in nederland zelden voelde

035

WESTERWOLDE - GRONINGEN

034



Smeerling

Vlagtwedde

Bourtange

Sellingen

Ter Apel

STADSKANAAL

WINSCHOTEN

G R O N I N G E N

D R E N T H E D U I T S L A N D

3

5
1

6

2
7

4

2  

G R O N I N G E N

de stad naar het platteland halen
Rond het middaguur nemen we afscheid van 
Karin. Herboren − wat een nachtje in de natuur al 
niet met een mens kan doen − stappen we in de 
bus. De eerste stop ligt slechts een steenworp 
 verderop. Smeerling bestaat uit acht Westerwoldse 
boerderijen uit de zeventiende en achttiende eeuw 
en is een beschermd dorpsgezicht. In de ruime 
delen (schuren), die direct achter de voorhuizen 
liggen, werd vroeger de oogst opgeslagen. Het 
smalle weggetje dat door het esdorp loopt wordt 
omzoomd door loofbomen. Op een kleine parkeer-
plaats na, en het bruisende terras van de eerder 
genoemde Gasterij Natuurlijk Smeerling, is aan 
niets af te lezen dat de moderne tijd hier zijn 
intree heeft gedaan. Geen nieuwbouw, geen 
winkel façades, zelfs geen stoeptegels. Natuur-
monumenten ziet erop toe dat de oude dorps-
gezichten in het Dal van de Ruiten Aa intact 
 blijven. Al zijn er ook mazen in die wet.  
  Na een korte rit komen we aan in Wessing
huizen. Ik kijk eerst naar buiten en dan naar mijn 
reisgenoot. ‘Weet je zeker dat we goed zitten?’  
Het huis van Jan Willem staat in schril contrast 
met de Westerwoldse boerderijen in de omgeving.  
De deel achter het huis heeft weliswaar dezelfde 
vorm, maar is ongeveer driehonderd jaar nieuwer 
en herbergt hedendaagse kunst in plaats van land-
bouwgewassen. Artphy kreeg zo’n vijftien jaar 
 geleden gestalte. ‘Wat moet ik op mijn oude dag  
in een geval van nood?’ vraagt Jan Willem zich 
hardop af. ‘Ik merkte dat die vraag me steeds vaker 
bezighield. Oude mensen van het platteland kiezen 
meestal voor een praktische benadering: ze volgen 
hun kinderen naar het westen, of ze verhuizen 
naar Assen of Groningen, met als argument dat ze 
dan dicht bij de schouwburg en het ziekenhuis 
 zitten. Omdat ik geen kinderen heb en óók niet 
weg wil uit de streek, besloot ik om een andere 
oplossing te zoeken: een woongemeenschap voor 
gelijkdenkenden, opgebouwd rond zaken die  
je normaal in de stad opzoekt, zoals kunst en 
 cultuur.’ De bestaande schuur werd afgebroken en 
opnieuw opgebouwd in dezelfde vorm, alleen dan 
twee keer zo groot. Het resultaat is een reusachtig 
casco met een blauwgeverfd gebint van staal − 
een knipoog naar het werk van de Franse schilder 
Yves Klein. Voorlopig is Artphy een plek voor 
 tentoonstellingen, lezingen, poëzie en concerten. 
De woongemeenschap is toekomstmuziek. 
  De stem van Jan Willem weergalmt door de 
holle ruimte. Hij leidt ons rond en vertelt over de 
werken. ‘Is er eigenlijk zoiets als slow art?’ vraag 
ik aan Jan Willem, terwijl we met z’n allen naar 
een abstract doek aan de muur staren. Ik ontwaar 

Van boven naar beneden: Een van de pipowagens in de tuin van B&B Boerderij De Klaproos / Maak een 
wandeling over de heide van Ter Borg (en vat de koe bij de horens) / Vind je ook niet dat de voorkant van 
de Volkswagen T2a op een smiley face lijkt? 

 SLOW FOOD
1   TRAKTEER JEZELF OP EEN  

HAUTE LUNCH OF DINER 
Het eten van Restaurant De Boshoeve  
is haute cuisine zonder pretenties — het  
driegangenmenu is voortreffelijk, maar  
als je liever à la carte bestelt, kan dat ook.  
De passie waarmee Henri Bos zijn zaak runt  
is terug te vinden op het bord: smaakvolle 
streekgerechten en verrassende combi- 
naties, zoals portobello met brie en groene 
appel. Strijk als het even kan neer aan een 
van de tafels in de sfeervolle achtertuin. 
Voordat je het weet zit je drie uur na te  
tafelen, restaurantdeboshoeve.nl

2   ONTDEK WAAROM LIEFDE  
DOOR DE MAAG GAAT 
Volgens Rineke Dijkinga heeft Westerwolde 
alles in zich om een foodmekka te worden. 
De ingrediënten zijn er, nu de gasten nog.  
In het weekend tussen 11 en 17 uur serveert  
ze slowfoodgerechten van haar eigen 
bodem, een akkerbouwperceel met de 
naam Heerlijk Westerwolds Land, rineke- 
dijkinga.nl. Smaakt de streek naar meer? 
Strijk dan neer op het terras van Gasterij 
Natuurlijk Smeerling (gasterij-natuurlijk- 
smeerling.nl) voor een zalige streeklunch 
(€ 24,95 p.p.), of haal een mand af to-go  
(€ 19,95 p.p.), verrassenddoordacht.nl

 SLOW ART
3   LAAT JE RAKEN DOOR HEDEN- 

DAAGSE KUNST EN CULTUUR 
Artphy laat zich moeilijk in één woord 
omschrijven. In de imposante kunstruimte 
achter hun huis stellen Jan Willem Kok en 
Janke Westra niet alleen kunst tentoon, 
maar bieden ze tevens een podium aan 
concerten, lezingen en poëzieavonden. 
Loop ook eens door de met kunst bezaaide 
tuin. Achterdoor stuit je op de meanderende 
Ruiten Aa. Wil je een kijkje nemen in deze 
kunst- en cultuurhub in Wessinghuizen?  
De deuren staan open van vrijdag t/m  
zondag. Gratis toegang, artphy.nl 

 SLOW TRAVEL
4   STRUIN DOOR HET MOOISTE  

VESTINGDORP VAN NEDERLAND   
Ondanks de glimprol die het zestiende- 
eeuwse vestingdorp vertolkte in het promo- 
filmpje van het Eurovisie Songfestival 2021, 
valt het qua drukte redelijk mee. Probeer 
desalniettemin het weekend te mijden.  
De vesting bestaat uit acht straten die uit-
komen op een pittoresk pleintje met linden-
bomen eromheen. Wij kennen geen dorp in 
Nederland dat mooier is, bourtange.nl

5   WAAN JE VOOR EVEN IN DE TROPEN 
Ter Borg is het grootste aaneengesloten 
heidegebied van Groningen. Het gebied 
wordt onderhouden door een kudde 
Drentse heideschapen en Schotse  
hoog landers en telt meerdere vennen.  
Het westelijke ven doet tropisch aan.  
In het water groeit slangenwortel, een  
giftige waterplant, en langs de kant staat 
een rij berken, die fraai wordt weerspiegeld 
in het wateroppervlak, staatsbosbeheer.nl

 SLOW LIVING
6   ERVAAR HET VER-VAN-HUIS- 

GEVOEL IN EIGEN LAND 
Tijdens een overnachting in een van de 
charmante steppetenten van Noorder Yurts 
begeef je je tussen twee werelden. Stap 
naar binnen, en je staat in Mongolië, stap 
naar buiten, en je staat in de natuur van 
Groningen. De authentieke tenten staan  
op het terrein van Camping De Barkhoorn 

en aan de rand van een vijver. Als gast kun  
je gebruikmaken van de sanitaire voor- 
zieningen op de camping, vanaf € 275 
(twee personen) en € 375 (vier personen) 
voor twee nachten, noorderyurts.nl

7   KOM TOT RUST OP HET GRONINGSE 
PLATTELAND   
Wil je even ontsnappen aan de hectiek  
van alledag? B&B Boerderij De Klaproos  
is het perfecte toevluchtsoord. Terwijl je 
naar de weidse omgeving tuurt of rond  
het  knisperende kampvuur zit, glijden de 
 zorgen van je af. Kies als het kan voor een 
van de twee pipowagens in de tuin. Het 
ontbijt (€ 11 p.p.) wordt geserveerd in de 
oude kapschuur, vanaf € 60 per nacht voor 
twee personen, boerderijdeklaproos.nl 
 
 
Kijk voor meer informatie op  
visitgroningen.nl

  aanbevolen activiteiten en slaapplekken       oplaadpaal 0 m 5 km 10 km

Huur een e-camper 
Heb jij genoeg gezien en wil je 
zelf op pad met zo’n elektrisch 
camperbusje? Dat kan! Evan  
verhuurt vijf e-campers in meer- 
dere kleuren en uitvoeringen.  
De bordeauxrode Volkswagen 
T2a waarmee wij rondtoerden 
komt uit 1971 en heet Mariquita.  
Het bereik is 180 tot 200 km. 
Opladen is simpel en kan bij 
praktisch elke laadpaal, en zelfs 
via een normaal stopcontact. 
Gebruik de app Plugsurfing  
om een beschikbare laadpaal  
te vinden. Zo’n roadtrip in een 
e-camper is niet alleen goed 
voor je mentale toestand, maar 
óók voor het milieu — e-campers 
zijn schoner en stiller dan fossiele 
campers, € 159 per dag voor 
max. 4 personen, evan.travel

een blijk van herkenning. ‘Vroeger,’ zegt hij,  
‘liep ik door een museum heen, en als het me  
niet raakte, liep ik snel weer door. In de afgelopen 
jaren heb ik geleerd om een werk eerst op me af 
te laten komen, zonder meteen te oordelen. Sinds 
ik dat doe, is kunst voor mij veel meer gaan leven. 
Tuurlijk is het ene werk het andere niet. Maar als 
ik écht de tijd neem, en iets raakt me, dan kan ik 
dat, plat gezegd, ervaren als seks voor de geest.’ 

Nederlands best bewaarde geheim
Als ik ’s avonds laat, voor het eerst tijdens deze 
reis, op het matras in de uitschuifbare nok van  
het camperbusje kruip, en langzaam wegdommel,  
probeer ik mijn bevindingen op een rijtje te zetten. 
Slow food, slow art, slow travel − als mijn rond-
reis door Westerwolde me één ding heeft geleerd,  
is het wel dat de tijd nemen niet gelijkstaat aan 
inboeten. Meer is niet altijd méér. Stilstaan is niet 
altijd achteruitgaan. De streek vormt het perfecte 
decor om de slow-principes in de praktijk te  
brengen en te genieten van de kleine dingen des 
levens. Zie het als de Nederlandse variant op la 
dolce vita. De inwoners weten het allang, en ik  
nu ook: Westerwolde is het best bewaarde geheim 
van Nederland.  

WEG VAN DE MASSA
GRONINGEN
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