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Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog werd in het noordoosten de toegang tot ons land versperd door het 

Bourtanger Moor, dat zich uitstrekte van de Dollard tot aan Coevorden; met uitzondering van de zandrug 

Bourtange was het geheel ontoegankelijk. Een tiental kilometers hiervandaan lag Wedde, dat de weg voor  

het gehele Noorden van ons land opende. 

Het Huis te Wedde, dat toen ter tijd een machtig bolwerk was, werd in april 1568 door graaf Lodewijk van 

Nassau veroverd. Een prachtiger plaats had hij niet kunnen vinden om de veldtocht naar het Noorden, die een 

onderdeel van een groots, jammer genoeg mislukt plan was, te beginnen. Het Huis was voor hem de toegang 

tot het Noorden en een mogelijkheid om op terug te vallen. 

 

J.Mulder “Het Huis te Wedde” Spiegel der Historie (1968) 185-201. 

  



 3

 
1 Inleiding 
 

Het Huis te Wedde heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de Nederlandse Opstand (1568-

1648), ook wel bekend als de Tachtigjarige Oorlog. Van hier uit probeerde graaf Lodewijk van 

Nassau, de broer van Willem van Oranje, het Spaansgezinde Groningen te veroveren. Wat volgde 

was de Slag bij Heiligerlee; de slag waarbij graaf Adolf van Nassau aan staatse zijde en Johan de 

Ligne aan de Spaanse kant sneuvelden en die het begin betekende van de Nederlandse 

geschiedenis zoals we die hebben leren kennen. 

 

Niet alleen in de historie, maar ook in de regio en in het dorp speelt het Huis dat omstreeks 1360-

1370 werd gebouwd een belangrijke rol. Eerst als onderkomen voor de familie Addinga, die als 

drost met harde hand regeerde, later als zetel van de baljuw en ten slotte als eigendom van de 

notarisfamilie Koning. Recentelijk zetelden het Waterschap Westerwolde en de Streekraad Oost-

Groningen in het gebouw. 

 

Al een aantal jaren werd met enige regelmaat de vraag opgeworpen hoe het Huis te Wedde - in de 

volksmond ‘de Burcht’ genoemd- een meer openbare functie zou kunnen krijgen. Met de verhuizing 

van de Streekraad Oost Groningen. In het vooruitzicht ontstond een geweldige kans om concreet 

na te denken over nieuwe invullingen voor dit belangrijke historische erfgoed. 

Het initiatief en de eerste ideeën kwamen van de familie Ferrari en horecaondernemer Leo Janson. 

Hun initiatief is omarmd door de gemeente Bellingwedde en de Dorpsraad van Wedde. Het gevolg 

was de oprichting van een stichting, die de plannen verder vorm heeft gegeven. Het Huis te Wedde 

wordt allereerst een kinderhotel: een bijzonder vakantieverblijf voor kinderen die ‘aan de andere 

kant van het geluk zijn geboren’. Een ander deel van het pand krijgt een horecafunctie,  zowel voor 

de kinderen als ook andere bezoekers. Het gebouw wordt in oude luister hersteld en verbouwd. Het 

parkachtige buitenterrein wordt heringericht en prachtige plek voor bijvoorbeeld  kleinschalige 

culturele evenementen, passend bij de omgeving en het karakter van de locatie.  

 

Een uniek project, op een unieke locatie! 

Het plan kreeg zoals gezegd juridisch vorm met de oprichting van Stichting De Burcht Wedde, 

waaraan een onafhankelijk voorzitter werd verbonden en waarbinnen het belang van het dorp 

wordt vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de Dorpsraad. Deze stichting huurt (eeuwig 

durende huur) het Huis van de eigenaar, de gemeente Bellingwedde. 

 

Met de gemeente Bellingwedde werd een overeenkomst gesloten, waarbij de stichting het gebouw 

en de terreinen van de gemeente huurt (eeuwigdurende huur). 

De gemeente blijft eigenaar en draagt eenmalig financieel bij aan de restauratie van het gebouw, 

en structureel aan het onderhoud van het buitenterrein.  

 

De Stichting de Burcht Wedde is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende 

Instelling’ (ANBI).  
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Uit de statuten van de stichting:851 

“Artikel 3 

1. De stichting stelt zich ten doel: 

  a.   het in stand houden, beheren en exploiteren van “het Huis te Wedde”, welke is ingeschreven in een  

        van de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten,  

        alles in de meest uitgebreide zin; 

  b.   het organiseren, faciliteren en verzorgen van korte vakanties voor kwetsbare kinderen in Nederland  

        met hun verzorgers (“kinderhotel”), alles in de meest uitgebreide zin; 

  c.   het faciliteren van die gedeelten van de Burcht, te weten de begane grond en een gedeelte van de  

        eerste verdieping, die een openbare c.q. publieke functie hebben, alles in de meest uitgebreide zin.“ 

 

Leeswijzer 

Dit visiedocument beschrijft de plannen, die de Stichting de Burcht Wedde heeft m.b.t. het gebouw 

en het buitenterrein. Daarnaast wordt beschreven op welke onderdelen het bestuur de specifieke 

natuur- en cultuurhistorische waarden van het pand en de omgeving wil versterken en voor een 

breed publiek toegankelijk wil maken. Allereerst worden de visie en de drijfveren van de stichting 

beschreven. Daarna volgt een korte (bouw)historische beschrijving van het pand. In het vierde 

hoofdstuk wordt ingegaan op de plannen rond de het gebouw en het buitenterrein en vervolgens 

worden de plannen beschreven die de stichting heeft uitgewerkt m.b.t. het kinderhotel (Hoofdstuk 

5), natuur- en erfgoededucatie, kunst en cultuur, recreatie en toerisme (Hoofdstuk 6).  

Ook wordt stilgestaan bij de samenwerkingsverbanden, nieuw en oud (Hoofdstuk 7). De 

samenwerking en organisatie wordt in hoofdstuk 8 beschreven. Hoofdstuk 9  beschrijft de jaarlijkse 

exploitatie van de voorgenomen activiteiten van de stichting.  

  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een foto van de verbouwing van de Burcht eind 1905. (foto: E.Krol) 
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2. Visie en wat ons drijft 
 

Algemeen 

De bestuurders van de stichting delen met elkaar de passie voor Westerwolde in het algemeen en 

de historie van deze regio in het bijzonder. Gelukkig is deze nog op een aantal plaatsen zichtbaar 

en kan deze nog beleefd worden. Een parel op de kroon van deze tastbaar aanwezige geschiedenis 

is het Huis te Wedde, c.q. ´de Burcht´.  De revitalisering van dit monumentale pand en haar 

karakteristieke en in archeologisch opzicht zeer belangwekkende buitengebieden staan centraal in 

de plannen van Stichting de Burcht Wedde, om het gebouw vervolgens zijn nieuwe bestemming  te 

kunnen geven. 

De stichting wil zich samen met de gemeente Bellingwedde nadrukkelijk inspannen om een zo 

breed mogelijk publiek deelgenoot te maken van de Burcht, haar mogelijkheden en haar historie.  

Zij wil de verbeelding van bezoekers prikkelen, hen inspireren en voeden door educatieve, 

museale, toeristisch-recreatieve en culturele voorzieningen voor verschillende doelgroepen te 

realiseren. En niet in de laatste plaats wil de stichting kinderen, die in sociaal-maatschappelijk 

opzicht extra aandacht verdienen, de gelegenheid bieden een korte of langere periode in de 

kasteelachtige omgeving van de Burcht te ‘wonen’.  

 
Wat de stichting drijft is de wens om op cultureel, historisch en sociaal-maatschappelijk gebied een 

bijdrage te leveren aan de samenleving. Kinderen zijn daarin een kwetsbare groep.  

Het ideaal is een schitterend stukje historisch erfgoed te behouden, te restaureren en een nieuwe, 

bruisende functie te geven in de regio en zelfs landelijk, zoveel mogelijk mensen daarin te laten 

delen, en daardoor in staat te zijn jaar na jaar groepen kansarme kinderen een bijzondere ervaring 

te geven, die hen troost biedt en het vertrouwen in zichzelf en in de toekomst versterkt.   

Het kinderhotel ‘de Burcht’ doet dat door het bieden van opvang en activiteiten, zowel recreatief 

als educatief: zo kunnen vakantieplezier en enige scholing en ontwikkeling samengaan.  

 

De stichting wil dus nadrukkelijk verder gaan dan enkel de restauratie en revitalisering van de 

Burcht en haar omgeving. Zij wil, in samenwerking met zo veel mogelijk partijen, in een periode 

van drie tot vijf jaar de Burcht in Wedde tot een van de meest bruisende cultuur(historische)centra 

van het Noorden laten uitgroeien.  
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Openstelling voor publiek        

Gelet op de historie van de Burcht is het te betreuren, dat het gebouw de afgelopen eeuw niet of 

nauwelijks open is geweest voor bezichtiging door het publiek. Met de nieuwe fase, die de Burcht 

met de komst van de Stichting thans in ingegaan is dat veranderd. Het was en is één van de 

drijfveren van de initiatiefnemers om de Burcht voor een groot publiek meer toegankelijk te 

maken.  

De stichting is, met de gemeente Bellingwedde als eigenaar, overeengekomen dat de Burcht na de 

verbouwing gedurende 11 maanden in het jaar wekelijks 5 dagen gedurende 6 uren geopend zal 

zijn voor publiek.  

De openbaarheid van het gebouw staat niet op zichzelf. De Stichting wil ook zorgen voor het 

openstellen van de grachten voor kanovaarders en het buitenterrein voor wandelaars vanuit alle 

windstreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Geschiedenis in vogelvlucht 
 

De geschiedenis van het Huis te Wedde begint in de veertiende eeuw.  

Omstreeks 1360 kreeg de, naar alle waarschijnlijkheid uit het ‘verdronken’ Reiderland afkomstige, 

familie Addinga toestemming van de abt van de abdij Corvey om op de plaats van de Burcht een 

huis te bouwen. Uit archeologisch onderzoek in 1955 bleek dat het 

huis, in eerste instantie een vierkante woontoren of stins (steenhuis in 

Groningen), destijds op een wierde was gebouwd, zodat het bestand 

was tegen het wassende water van de Westerwoldse Aa. Op deze 

strategische positie ten opzichte van het Bourtanger Moor, de 

Westerwoldse Aa en de handelsweg tussen Groningen en Munster 

legde De familie Addinga soms met harde hand haar gezag aan de 

inwoners van Westerwolde op. In 1478 werd het toenmalige huis door 

de stad Groningen met de grond gelijk gemaakt. In 1486 mocht het 
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echter weer herbouwd worden. Lang hebben de Addinga’s niet meer van het Huis mogen genieten. 

In 1530 werd de burcht, in opdracht van de  Hertog van Gelre, door Berend van Hackfort veroverd.

  

 

Berend van Hackfort werd door de Hertog van Gelre 

benoemd tot Drost van Westerwolde, wat hem belastte met 

het bestuur en de rechtspraak in dit gebied.  

Van Hackfort begon met een ingrijpende versterking van het 

Huis. Hij liet een ringmuur met vier bastions aanleggen en 

een poortgebouw met cellen. In 1536 werd onder de vlag 

van keizer Karel V het huis veroverd door George Schenck 

van Tautenburg, wiens wapen nog zichtbaar is boven de 

ingang van de toren. In 1561 kwam het huis in handen van 

Johan de Ligne, graaf van Aremberg. Het Huis was rond 

1568 korte tijd in bezit van de staatse troepen, die van 

hieruit de Slag van Heiligerlee in trokken.  De Ligne 

sneuvelde aan Spaanse zijde, graaf Adolf van Nassau van 

de staatse kant.  In 1593 wordt het Huis definitief veroverd door graaf Willem  Lodewijk van 

Nassau en overgedragen aan de Staten Generaal. 

  

In de periode 1619 tot 1829 was het Huis eigendom van de stad Groningen. In deze periode verviel 

het Huis. De vele veroveringen en bezettingen hadden van de verdedigende functie weinig 

overgelaten. In het midden van de achttiende eeuw sneuvelde het laatste bastion en in 1828 

besloot de Stad het Huis voor sloop aan te bieden. Echter, notaris Koning uit Bellingwolde kocht 

het perceel, liet de gevangenpoort en een deel van het schathuis afbreken en maakte het pand 

weer geschikt voor bewoning. In 1955 verkochten nazaten van de notaris het pand aan het 

Waterschap Westerwolde dat een zogenaamde ‘harde restauratie’ doorvoerde en archeologisch 

onderzoek liet verrichten. Bij de restauratie werd onder andere de zuidelijke hoekbastion 

uitgegraven en hersteld. Voor het noordwestelijke hoekbastion waren toen ten tijde geen middelen 

meer beschikbaar. Van 1977 tot en met 2007 was het pand in gebruik als kantoor van de 

Streekraad Oost-Groningen. In 1990 droeg het waterschap de eigendomsrechten over aan de 

gemeente Bellingwedde. 

 

 
4.  Revitalisering gebouw en buitenterrein 

 
4.1 Het gebouw 
In de jaren ’50  van de vorige eeuw is het gebouw gerestaureerd. Tijdens deze zogenaamde ‘harde’ 

restauratie zijn veel van de oorspronkelijke elementen verdwenen. Daar staat tegenover dat het 

gebouw door de restauratie wel is behouden, en dat terwijl de stad Groningen aan het einde van de 

negentiende eeuw nog overwoog om het pand te slopen. 
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Afbeelding: Burcht Wedde, vooraanzicht 2009 (foto: André Eijkenaar) 

 

In samenspraak met de eigenaar, de gemeente Bellingwedde, is de Burcht zorgvuldig 

gerestaureerd, waarbij de karakteristieke elementen zijn bewaard en waar mogelijk zijn versterkt. 

Daarnaast zijn er voorzieningen ten behoeve van de nieuwe functies gerealiseerd.  

 
De belangrijkste bouwkundige aanpassingen zijn: 

1. Het voldoen aan de (bouwkundige) normen op het gebied van (brand)veiligheid om de 

doelstellingen inzake de kinderrevitalisering blijvend te kunnen realiseren en garanderen.  

2. De horecafunctie vraagt een professionele keuken, met bijbehorende installaties en 

terrasbediening, alsmede het voldoen aan de eigentijdse (bouw)normen inzake 

(brand)veiligheid en sanitair.  

3. Een gebalanceerde ventilatie, koeling en verwarming met warmteterugwinninginstallatie. 

4. Een sprinklerinstallatie in combinatie met een brandmeld- en ontruimingsinstallatie die voor 

een brandveilig gebouw zorgt. 

 
4.2 Het interieur 
 
Het concept: de 16e eeuw 
Een inventarisatie van erfgoed en erfgoedinstellingen in de omgeving van het Huis toont aan dat 

een meerderheid zich richt op de zeventiende en achttiende eeuw.  
 
 

 

Erfgoed en erfgoedinstellingen in de onmiddellijke omgeving van het Huis te Wedde 
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Museum Klooster Ter Apel: het Museum Klooster richt zich voornamelijk op de late middeleeuwen. Het 

evenement Middeleeuws Ter Apel (ieder najaar) en de nieuwe vaste opstelling in het museum onderstrepen dit. 

Vesting(museum) Bourtange: de Vesting Bourtange richt zich nadrukkelijk op de achttiende eeuw. Het jaar 

1742 is uitgangspunt voor de reconstructie van deze vestingplaats en de evenementen die hier plaatsvinden. 

Vesting(museum) Oudeschans:  richt zich met name op de zeventiende en achttiende-eeuwse geschiedenis van 

de vesting(en). 

Veenkoloniaal museum: richt zich voornamelijk op de periode van de veenontginning en industrialisatie in de 

negentiende eeuw. 

Museum Slag bij Heiligerlee:  richt zich op het begin van de Tachtigjarige Oorlog, tweede helft van de zestiende 

eeuw. 
 

 

Uitzonderingen zijn het Museum Klooster Ter Apel dat zich op de late middeleeuwen richt, een deel 

van de borgen en het Veenkoloniaal Museum dat specifiek ingaat op de negentiende-eeuwse 

bewonersgeschiedenis (zie 3.1 en 3.2) en het Museum Slag bij Heiligerlee dat zich richt op de 

zestiende eeuw. Qua thematiek en benadering komt de roerige zestiende eeuw nauwelijks ter 

sprake in Museum Klooster Ter Apel en het Veenkoloniaal Museum. Alleen in Museum Slag bij 

Heiligerlee wordt ingegaan op de zestiende eeuw als achtergrond van de slag waarmee de 

Nederlandse Opstand achteraf bezien begon. Bij deze benadering is aansluiting gezocht en  gebruik 

gemaakt van de expertise en ervaring die hier in huis is.  

 
 

 

Erfgoed en erfgoedinstellingen in de wijdere omgeving 

Fraeylemaborg te Slochteren: de borg richt zich voornamelijk op de late achttiende en de negentiende eeuw. 

De Menkemaborg richt zich (met haar exposities) op de 17e- en 18e -eeuwse bewoningsgeschiedenis. 

Schloss Dankern, een zogenaamd Wasserschloss uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. 

Verhildersum richt zich, naast de landbouwgeschiedenis van de streek op de bewoningsgeschiedenis van de 

negentiende eeuw. 

 

 

Hiervan uitgaande is het gezien de 16e--eeuwse geschiedenis van het pand van toegevoegde 

waarde zodat gekozen is voor een concept voor de Burcht gebaseerd op deze periode. In 

bouwtechnisch opzicht zijn er, ondanks verwoesting en verval, nog 16e-eeuwse elementen bewaard 

gebleven zoals de 16e-eeuwse kapconstructie van het noordelijke deel van het Huis en het 

zandstenen familiewapen van Schenk van Tautenburg uit 1541 in de vergaderzaal. Van de 

zestiende-eeuwse bastions is het zuidelijke hoekbastion uitgegraven en hersteld. Voor het 

noordwestelijke hoekbastion waren tijdens de restauratie in 1955 geen middelen meer 

beschikbaar. Naast 16e-eeuwse elementen heeft het Huis nog een gave 18e-eeuwse kastenwand. 

 

Interieur 
Het interieur sluit qua sfeer waar mogelijk aan bij dit concept van de 16e eeuw. Hierbij moet vooral 

gedacht worden aan een sobere en ruige uitstraling gecombineerd met comfort. Deze uitstraling 

past goed bij de militaristische geschiedenis van het pand. De materiaalkeuze is zo simpel mogelijk 
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gehouden; een eiken vloer, die stijlvol maar wel ‘ruig’ overkomt, gestuukte muren (eventueel met 

gobelins), rode Bremer stenen in de entree, donkere plafonds en veel hout in de inrichting 

  

Het voor het publiek toegankelijke deel van het gebouw heeft een museale uitstraling. Een 

aanwezige 18e-eeuwse kastenwand die dienst kan doen als vitrinekast voor archeologische 

vondsten, bijzondere schilderijen, historische voorwerpen uit privécollecties en collecties van 

andere museale stichtingen (zoals harnassen, werk- en wapentuig uit de verschillende perioden) en 

een interactieve audiovisuele presentatie over de geschiedenis van de Burcht en zijn bewoners 

maken daarvan deel uit.  

De tentoongestelde voorwerpen en schilderijen worden zoveel mogelijk jaarlijks vernieuwd. 

 

 

 

 
Afbeelding:  

vitrinegedeelte kastenwand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het interieur en de aankleding van de ruimten, die worden gebruikt voor het kinderhotel 
zijn om voor de hand liggende redenen vooral sober en praktisch van aard. Een en ander 
moet letterlijk ‘tegen een stootje kunnen’. 
 
Samenvattend: vanuit het comfort van de 21ste eeuw maakt de bezoeker kennis met en 
worden teruggeleid naar de rijke historie van de Wedder Burcht door de eeuwen heen.  
 
 
4.3 Het buitenterrein 
 

Achterstallig onderhoud en revitalisering 

Voor het buitenterrein is eerst een werkplan opgesteld, bestaande uit een restauratieplan van OVT 

architecten en een vitaliteitsplan van Landschapsbeheer Groningen. De beeldbepalende elementen 

op het buitenterrein, zoals de singelbeplanting en de gracht, verkeerden in een dusdanige staat dat 

herstel (knotten en snoeien bomen, baggeren van de buitengracht) snel nodig was om deze te 

behouden voor de toekomst. De herstelwerkzaamheden zijn in het voorjaar/zomer 2009 uitgevoerd 

en afgerond.  



 11

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Deze eerste fase omvatte dus 

uitsluitend achterstallig 

onderhoud en was vooral 

gericht op herstel van cultuurhistorische, natuur- en landschapswaarden, zodat vervolgens in de 

loop van 2010 de nieuwe bestemming van het pand vorm zou kunnen krijgen. In de tussentijd 

zullen ter verdere 

revitalisering van het terrein nog een aantal nieuwe lindes worden geplant en zal de bodem van 

nieuwe, lage stinzenbeplanting worden voorzien.  

 

Voor de eerstvolgende tien jaren is door de eigenaar, de gemeente Bellingwedde, een financiële 

voorziening getroffen om het regulier onderhoud van het buitenterrein te garanderen. Naast een 

eenmalige bijdrage voor de bouw en ontwikkeling, heeft zij € 100.000 beschikbaar gesteld over 

een periode van 10 jaar. 

 

 

   Afbeelding: het snoeien van de linden 

 



 12

 

Visie OKRA 

Naast het wegwerken van het achterstallig onderhoud vraagt het nieuwe gebruik van het terrein 

om aanpassingen en inpassing van nieuwe elementen. De stichting voert dit plan gefaseerd uit. 

Stichting de Burcht Wedde heeft als volgende stap OKRA Landschapsarchitecten uit Utrecht 

gevraagd om een visie op de herinrichting van het terrein te ontwikkelen. Uitgangspunten hierbij 

waren: (1) ruimte bieden aan de nieuwe functies en (2) aandacht voor het versterken en 

verbeelden van de historische waarden van / in het terrein. Ook binnen de visieontwikkeling met 

betrekking tot het binnenterrein (het eiland, waarop het gebouw staat)  en het buitenterrein rond 

de Burcht staat de militaristische geschiedenis van het pand centraal; de Burcht had in de eerste 

plaats  een strategische en een gevechtsfunctie; het gebouw werd maar korte tijd echt bewoond. 

 

  

                                 
 
   Afbeelding: gebouw, binnenterrein en binnengracht 

  

De visie van OKRA gaat uit van de vier aanwezige basiselementen: het bijzondere gebouw, de 

historische resten, de bestaande structuur van grachten en wallen en de parkachtige uitstraling van 

het omliggende buitenterrein (o.a. door de lanen met linden). 

 

Bij het ontwerp voor de herinrichting van het buitenterrein is uitgegaan van: 

1. het contrast tussen de beslotenheid van het dorp en de openheid van het landschap 

2. het verbinden van de Burcht met de omgeving door aan te sluiten op padennetwerken en 

waterstructuren (o.a. de Westerwoldse Aa, waarmee een open vaarverbinding ontstaat) 

3. het weer zichtbaar maken van oude componenten, zoals de weermuur, de poort en de 

gevangeniscellen 

4. het aanpassen van meubilair en beplanting op de nieuwe functies van het gebouw en 

terrein 

 

Naar de kant van het dorp wordt de beplanting gesloten, naar de zijde van het landschap open.  
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 Afbeelding: het OKRA ontwerp 

 

Aansluiting op natuurterrein 

De Burcht ligt op de rand van de ecologische hoofdstructuur(EHS), die gelegen is in het beekdal 

van de Westerwoldse Aa. De provincie Groningen, het waterschap en de Dienst Landelijke gebied 

zullen  de EHS de komende 2 jaar gaan verbeteren. Het plan is ook met het bestuur van de 

stichting besproken. 

Het plan bevat o.a. het vernatten van het beekdal in dit geval de gronden tussen de Burcht en de 

Westerwoldse Aa. Ook zal de loop van de beek grotendeels aangepast worden overeenkomstig de 

situatie van circa 50 tot 100 jaar geleden. Oude meanders komen weer terug. 

De Burcht met het buitenterrein wordt onderdeel van een nieuwe wandelroute die o.a. naar de 

beruchte Geselberg leidt. Hiervoor zal de DLG een tweetal loopbruggen aansluitend op het 

buitenterrein op haar kosten aanleggen. 

Waarschijnlijk wordt ook de toegangswaterloop van de buitengracht naar de Westerwoldse Aa 

bevaarbaar gemaakt voor kanovaarders en ook zal de huidige dam van Staatsbosbeheer, die naar 

haar gronden leidt, doorvaartbaar gemaakt worden. Dit is echter vanwege de bezuinigingen bij de 

overheden nog lang niet zeker. De buurman van de Burcht, d.w.z. Staatsbosbeheer, werkt gelukkig 

goed mee met de planontwikkeling rond de Burcht, waardoor de kans van slagen groot blijft. 

 

5         De revitalisering van kansarme kinderen 

 

5.1 Algemeen 
Het is de uitdrukkelijke wens en intentie van de Stichting geweest om de Burcht te verbouwen tot 

een aantrekkelijk revitaliseringsoord voor kwetsbare kinderen. Deze doelstelling is met zoveel 

woorden in de statuten opgenomen. Het verblijfsgedeelte voor de kinderen (bestaande uit 

slaapkamers, sanitaire ruimtes, een gezellige huiskamer en een uitnodigende speelruimte) heeft op 

de bovenste twee verdiepingen van het pand vormgekregen. Voor ontbijt, lunch en diner is in het 

souterrain ruimte gecreëerd. 
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5.2   De Burcht als revitaliseringsoord 

Er zijn in Nederland duizenden kinderen die het om verschillende redenen niet mee zit in het leven 

en die er hoognodig eens even tussenuit moeten, maar die kans zelden of nooit krijgen. Kinderen, 

die sociaal-maatschappelijk gezien uit de boot (dreigen te) vallen, en die wel wat extra hulp, 

aandacht en levensvreugde kunnen gebruiken. 

Voor deze categorie kinderen, in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar, wil de Stichting de Burcht Wedde 

een aantrekkelijke revitaliseringsmogelijkheid bieden, in de vorm van een logeermogelijkheid, 

zodat ze hier even alles achter zich kunnen laten en in een kasteelachtige omgeving op adem 

kunnen komen. Het gaat daarbij om kinderen uit armoedegezinnen en pleeggezinnen, die zelden of 

nooit de kans krijgen er eens even uit te zijn. Mogelijk ook kinderen uit de residentiële opvang die 

wegens een ernstig verstoorde thuissituatie nauwelijks of geen contact hebben met thuis, en 

aangewezen zijn op hun leefgroep in het internaat. We denken binnen de jeugdzorgketen - in 

samenwerking met de Base Groep Groningen en de landelijke stichting Heppie - 

samenwerkingsverbanden/allianties aan te gaan met instellingen die zich dagelijks met de beoogde 

doelgroepen bezighouden.  

Met de revitalisering beoogt de stichting de kinderen een extra steuntje in de rug te geven, 

hetgeen hun functioneren in de maatschappij en de maatschappij zelve ten goede komt. 
 

De Base Groep dient de stichting inhoudelijk van advies bij de realisatie van het kinderhotel en kan 

na de start van het project ‘cliënten ontsluiten’, met name vanuit de afdelingen Pleegzorg (350 

gezinnen) en Daghulp 6-16 jaar (30-40 kinderen/gezinnen). Voor deze kinderen zou een korter of 

langer verblijf in de Burcht een fantastische ervaring kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de 

(pleeg)ouders – die veelal geen vakantie kunnen betalen – op die manier even wat rust gegund.  

De bezetting vanuit deze doelgroepen schat de Base Groep (uitgaande van de schoolvakanties) in 

als 6 tot 8 hele vakantieweken per jaar. Daarnaast denkt men aan de kortere verblijfsperiode van 

een weekend, maximaal 50 weekenden per jaar. Daarbij zou het voor eenzelfde groep kinderen 

ook kunnen gaan om meerdere weekends, passend b.v. in een hulpprogramma van de instelling.   

 

Naast de Base Groep wordt ook contact gelegd met armoedegezinnen en – verenigingen in de regio 

via instellingen zoals Humanitas, gemeenten, sociale diensten e.d.. Op de langere termijn komt 

mogelijk de landelijke Stichting Heppie (voorheen Stichting Kico) uit Veldhoven in beeld als 

samenwerkingspartner. Op dit moment heeft deze instelling nog uitsluitend een adviserende rol. 

 

Bij het opstellen van het jaarprogramma en de activiteitenprogramma’s voor het weekverblijf en de 

weekends  wordt nauwgezet rekening gehouden met de wensen van genoemde partijen. 

 

Wij willen de groepen en instellingen als basis een keuze 

uit arrangementen gaan bieden, zoals: 

a. Variant 1: geheel vrij en enkel gebruik 

makend van logies en ontbijt 

b. Variant 2: met een ontspannings- en 

activiteitenprogramma en inzet van enige leermiddelen 
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met toelichting, gebaseerd op de geschiedenis, natuur en landschap 

c. Variant 3: met zwaarder educatief en activiteitenprogramma en de inzet van b.v. 

een gids,begeleider theater, muziek, sport en spel, kleien,  schilderen etc. 

d.  Variant 4: themaweken, bijvoorbeeld: 

                                                                                   ‘De week van het Paard’  etc. 

 

Naast een leuke dagbesteding en een aantrekkelijk weekendprogramma is een goede begeleiding 

van de kinderen van groot belang. Over de praktische invulling hiervan wordt nader met de 

instellingen overlegd. Uitgangspunt is dat professionele begeleiding door de instelling geschiedt. Er 

is slaapgelegenheid in de Burcht zelf voor 4 begeleiders en een groep van ca. 10 kinderen. Voor de 

activiteiten kunnen vrijwilligers of ingehuurde krachten worden ingezet. Bij het opstellen van het 

jaarprogramma zullen we ook in dit opzicht zeker rekening houden met de wensen van genoemde 

partijen.  

In samenspraak met een door onze stichting aan te stellen beheerder/coördinator kunnen er 

aantrekkelijke activiteiten en uitstapjes worden georganiseerd. Afhankelijk van leeftijd, doelgroep 

en verblijfsduur kan worden gedacht aan kanoën, huifkartochten, paardrijden, zwemmen, wandel- 

en/of fietstochten in de omgeving en bezoek aan toeristische en/of historische trekpleisters.  

 

Er is geen winstoogmerk. De kosten zullen dan ook tot een minimum beperkt blijven en betreffen 

uitsluitend de primaire kosten.  De verwachting is dat het kinderhotel gedurende bepaalde periodes 

van het jaar minder goed bezet zal zijn; de kamers van het vakantiehotel zullen dan verhuurd 

kunnen worden als erfgoedlogies, die de exploitatie ten goede komt.  

 

Logeren, recreatie en educatie 

In de Burcht zijn slaapvertrekken gecreëerd voor ca. 10 kinderen en 4 begeleiders. 

De bezoekertjes worden tijdens hun verblijf behalve logies ook mogelijkheden geboden om zich te 

ontwikkelen en tot zichzelf te komen. Naast bouwkundige aanpassingen zijn daarvoor b.v. PC’s 

nodig, TV, audioapparatuur, spellen, muziekinstrumenten en aantrekkelijke speeltoestellen en/of 

klimobjecten op het buitenterrein. De vorm van de toestellen/objecten op het buitenterrein passen 

in het inrichtingsplan. Gedacht wordt daarbij niet aan de gebruikelijke speeltuintoestellen, maar 

aan kunstzinnige constructies of vormen, die uitnodigen tot spelen en beklimmen, maar die tevens 

veilig zijn (gemaakt) voor kinderen, en die b.v. refereren aan de historie van de Burcht.  

Op het verlanglijstje staat verder een aantal kano’s en/of roeiboten om op de binnen- en 

buitengracht naar hartenlust te kunnen spelevaren. 

 

 



 16

  
 

 

Voor kinderen en hun begeleiders wordt zoals gezegd naast activiteiten in en om de Burcht ook een 

aantrekkelijk programma geboden in de nabije omgeving. Deze uitstapjes dienen uiteraard ter 

ontspanning, maar kunnen tegelijkertijd educatief van karakter zijn.  

Er zullen educatieve fiets- en wandelroutes gemaakt worden waarin opnieuw de geschiedenis, de 

natuur en het landschap een centrale plaats krijgen. 

Het educatieve pakket over de geschiedenis van de Burcht, haar bewoners en de omgeving, zoals 

beschreven in Hoofdstuk 6,  is mede voor de in de Burcht verblijvende kinderen bedoeld.  

 

Kwaliteit en veiligheid    

Als het gaat om de kwaliteitseisen en veiligheidscriteria zal ook kinderhotel 

‘De Burcht’ gaan voldoen aan de voorwaarden, die gelden voor het 

VakantieKeurmerk van Jantje Beton.  

Het Keurmerkinstituut voert hiervoor jaarlijkse keuringen en controles uit. 

Het Jantje Beton VakantieKeurmerk garandeert een aantal belangrijke 

kwaliteitscriteria, zoals een goede opleiding van de vrijwilligers, een juiste 

samenstelling van de groepen kinderen en een leuk en afwisselend 

activiteitenprogramma. 

Er wordt gelet op zaken als goede voeding, huisvesting, hygiëne, vervoer, 

veiligheid, persoonlijke aandacht en bescherming van persoonsgegevens. 

 

Het streven is op jaarbasis ca. 400 kinderen en hun begeleiders een plek te bieden. De periode, die 

de kinderen in de Burcht verblijven, kan variëren van een weekend of een aantal dagen tot een 

week of langer. Vanuit het kinderhotel wordt onderdak geboden, eten en drinken wordt door de 

horecaondernemer van de Burcht verzorgd. De kosten voor het logies zullen veelal door de 

organisatie die de kinderen ‘aanbrengt’ worden betaald. De tarieven zullen daarbij uit ideëel 

oogpunt zo laag mogelijk worden gehouden. Mocht de organisatie of het kind geen middelen 

hebben, dan zal het verblijf in bijzondere gevallen gratis door de stichting worden aangeboden. 
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Voor de Stichting is juist de unieke historie en omgeving van de Burcht bepalend geweest in haar 

locatiekeuze. Een verblijf in het ‘kinderkasteel’ zal organisaties en instellingen, die gebruik gaan 

maken van de logeeraccommodatie, ertoe uitnodigen voor hun kinderen activiteiten te organiseren, 

die te maken hebben met de rijke historie van de Burcht. Hierbij zullen door de Stichting 

ingebrachte voorwerpen, zoals harnassen, verdedigingsvoorwerpen, schilderijen e.d. die van 

museale kwaliteit zijn, een ondersteuning kunnen zijn bij educatief getinte opdrachten en spelen. 

 

 

                        
6 Erfgoededucatie, natuur & milieu,  kunst & cultuur, recreatie & toerisme  
 

6.1 Algemeen 
In de inleiding is al uiteengezet dat de Burcht van Wedde zowel historisch gezien als in 
het hier en nu een belangrijke rol speelt in het dorp respectievelijk de regio. Eén van de 
drijfveren is van de Burcht weer een openbare plek te maken en deze als het ware ‘terug 
te geven’ aan het publiek. De stichting wil geen enkele mogelijkheid onbenut te laten om 
het huis te Wedde te doen uitgroeien tot een veelzijdig en bruisend centrum in de regio. 
De Burcht en haar locatie bieden vele mogelijkheden: behalve het erfgoed zelf is ook het 
omringende gebied van grote (natuur)historische waarde. Verder kunnen regelmatige 
kunstexposities en culturele evenementen de verbeelding prikkelen, en eraan bijdragen 
dat De Burcht een toeristische trekpleister van formaat wordt. Hieronder worden deze 
mogelijkheden nader uitgewerkt. 
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6.2  Educatie 
Educatie is een overkoepelende term voor vorming, onderwijs en opvoeding. Er is sprake van 

‘formele educatie’ wanneer het binnen een schoolse omgeving plaatsvindt, daarbuiten is sprake 

van informele educatie. In alle gevallen is sprake van de overdracht van waarden en verzamelde 

kennis van een samenleving. Educatie is niet aan een bepaalde leeftijdscategorie voorbehouden, 

sommigen spreken van life-long education. Met betrekking tot het Huis te Wedde is voornamelijk 

sprake van mogelijkheden op het gebied van erfgoededucatie en natuur- en milieueducatie. Beide 

zullen onderstaand verder worden uitgewerkt. 

 

6.2.1 Erfgoededucatie 
Binnen erfgoededucatie wordt cultureel erfgoed als doel of als middel ingezet. Onder cultureel 

erfgoed worden alle sporen uit het verleden, die een samenleving de moeite van het bewaren 

waard vindt, verstaan. Dat kunnen voorwerpen in musea, archeologische vondsten, documenten in 

archieven, monumenten en landschappen, maar ook taal, verhalen en gebruiken zijn. 

In relatie tot het Huis te Wedde zijn er legio mogelijkheden op het gebied van erfgoededucatie. De 

Stichting wil met name de geschiedenis van het gebouw, de personen die er gewoond hebben en 

de omgeving op verschillende wijzen presenteren.  

 

 De plannen van de Stichting in dit verband omvatten: 

-  een vaste opstelling met wisselexposities 

- een educatieve website 

- educatieve pakketten voor gebruik binnen het basis- en voortgezet onderwijs 

- foldermateriaal 

- uitgave van een boekwerk, gekoppeld aan wandel- en fietsroutes. 

Deze plannen worden in de tijd gezien uitgevoerd afhankelijk van de financiële middelen, die 

(mede) uit diverse fondsen worden aangereikt. 
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In concreto heeft de stichting de kamers die zich op de eerste verdieping bevinden, de verdieping 

waarop ook de horecafunctie vormgegeven zal worden, zo veel mogelijk algemeen toegankelijk 

gemaakt. Deze ruimtes worden gedeeltelijk ingezet voor een expositie. De hier aanwezige 

zeventiende-eeuwse kastenwand wordt dan als vitrinekast gebruikt. In deze kast worden naast 

objecten ook interactieve presentaties geplaatst. 

 

                
 

Ook de zgn. ‘Ridderzaal’ bevat enkele museale elementen, bijvoorbeeld: 

- een door een cultuurstichting ter beschikking gesteld (replica van een) historisch schilderij 

van de Duitse schilder Wolfgang Heimbach. Op dit schilderij is de bisschop van Munster 

te paard – in de volksmond Bommenberend - voor de stad Groningen afgebeeld. Bisschop 

Von Galen vierde met dit schilderij zelf ook het beleg als een grote militaire prestatie . De 

bisschop veroverde indertijd eerst de Burcht in Wedde. 

- wapens, gebruiksvoorwerpen uit de 16de eeuw die thans in het archief van het museum te 

Oude Schans zitten. In nauw overleg met het museum willen we delen daarvan in de loop 

van de tijd op bescheiden wijze tentoonstellen. 

Deze museumstukken worden zullen op een veilige wijze tentoongesteld dienen te worden en wel 

zodanig dat bezoekers van de burcht niet snel ze kunnen beschadigen. 

Parallel hieraan wil de stichting karakteristieke onderdelen van de bouwhistorie in het  

‘binnenterrein’ direct aansluitend op de Burcht  zichtbaar en  ook toegankelijk maken, t.w. de 

toegangsbrug, de weermuur, het poortgebouw en de cellen, de steenoven of het noordwestelijke 

hoekbastion.  

 

Wat zeker ook onder de aandacht gebracht zal worden zijn de heksenprocessen die in de 16e  eeuw 

vanuit de Burcht georganiseerd werden, waarna de vonnissen vaak op de nabij gelegen Geselberg 

ten uitvoer werden gebracht. Een verzameling van plaatselijke verhalen, sagen en legenden zal de 

basis gaan vormen van op educatie gerichte projecten en re-enactment (rond de Geselberg 

bijvoorbeeld). Het streven van de Stichting is gericht op het tot stand brengen van een dergelijke 

verzameling. Deze verhalen kunnen op hun beurt weer een dankbare bron zijn om uit te putten bij 

de te organiseren culturele evenementen (theatervoorstellingen b.v.). 
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Educatief pakket 

Al deze elementen kunnen afzonderlijk, maar ook in onderlinge samenhang ingezet worden binnen 

de erfgoededucatie. Het tot stand brengen van al deze zaken tesamen resulteert in een rijkelijk 

gevulde educatieve rugzak, waaruit naar believen kleinere of grotere pakketten te voorschijn 

kunnen worden gehaald.   

 

Voor het realiseren van deze plannen wordt regelmatig afstemming en samenwerking gezocht met 

bestaande instellingen, zoals de vestingmusea van Bad Nieuweschans, Oudeschans en Bourtange, 

het Museumklooster Ter Apel, Museum Slag bij Heiligerlee, het programma Grensland Vestingland, 

alsmede ontwikkelingen in Duitsland (Ostfriesisches Landesmuseum Emden, Burg Stickhausen), 

erfgoedprojecten van Kunststation C, Cultuurhistorisch Centrum Oldambt en Stichting Westerwolds 

Monumentenfonds. 

 

 
6.2.2 Natuur- en milieueducatie 
Natuur- en milieueducatie richt zich op natuur, ecologie, milieu, landschap en duurzaamheid vaak 

met als achterliggende gedachte dat bekendheid hiermee en kennis hiervan zal leiden tot meer 

betrokkenheid, respect, natuur- en milieuvriendelijk handelen en daarmee tot duurzaamheid en 

leefbaarheid van de samenleving.  

 

Het Huis te Wedde is 

gelegen in een unieke 

natuurlijke omgeving 

met een hoge natuur-

historische waarde. 

Informatie over (de 

ontwikkelingen rond) 

de Westerwoldse Aa 

en de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) 

zal vanuit het Huis onder de aandacht gebracht worden. De Stichting zet zich ervoor in om de 

historische watersituatie in het gebied weer zoveel mogelijk te herstellen. Het openstellen van de 

kanovaarroute vanuit de buitengracht is daarvan een mooi voorbeeld. Daarnaast is het mogelijk 

vanuit het Huis (door deskundigen begeleide) excursies en natuurwandelingen te organiseren, 

onder andere richting de Geselberg.  Met als doel dit verder uit te werken zal contact gezocht 

worden met NME/de Heemtuin, IVN-Groningen, het project Buitenlokaal, het OOBO, de 

Wandelpadenstructuur Westerwolde en andere organisaties en projecten. 
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6.3  Kunst en cultuur 
 

6.3.1 Algemeen 
De Stichting wil de komende jaren op de terreinen die het pand omringen regelmatig 

kunstexposities organiseren. Dit kunnen thema-exposities zijn, of exposities van het werk van een 

of een beperkt aantal kunstenaars. Mogelijk dat hiervoor gerenommeerde gastconservators 

uitgenodigd worden. In de vormgeving van de buitenterreinen, is hier rekening meer gehouden. 

Deze is ruimtelijk, strak en geïnspireerd op de verdedigingsfunctie die het pand ooit heeft gehad. 

Het binnenterrein, dat bestraat en van een laag fijn grind voorzien wordt, ademt een andere 

atmosfeer dan de tuinen tussen beide grachten. De grasvelden in dit deel van het buitenterrein 

worden omzoomd door de lommerrijke lindelaan. Beide terreinen zijn uitermate geschikt voor 

(delen van) exposities. 

Daarnaast is het de bedoeling op het binnen- en buitenterrein meerdere keren per jaar theatrale 

voorstellingen, dichterlijke voordrachten, kleinschalige (semi) klassieke concerten en dergelijke te 

organiseren. In de eerste opzet van OKRA voor de buitenterreinen zijn hiervoor o.a. granieten 

zitbanken en een gearceerd speelvlak opgenomen. Direct rond de Burcht en op het buitenterrein 

zijn daarnaast nog diverse andere opvoeringplekken te creëren. Deze mogelijkheden moeten nog 

nader worden uitgewerkt. Inmiddels is ook vanuit het lokale en regionale amateur circuit interesse 

getoond voor de mogelijkheden van uitvoeringen en concerten bij de Burcht. 

 

6.3.2 De verbeelding aan zet 
 

De stichting wil de Burcht tijdens het startjaar op het 

gebied van de kunst, architectuur en cultuur goed op 

de kaart zetten. De 16e eeuw is een belangrijk 

tijdperk voor de Burcht geweest; een eeuw die tot de 

verbeelding spreekt. Het was het einde van de 

Addinga-dynastie, het begin van de Tachtigjarige 

oorlog en tevens het begin van de Oranje-dynastie. 

Op dit moment is deze periode fysiek slechts zeer 

beperkt in het Huis en de tuin terug te zien.  

 

De stichting wil daarom een prijsvraag uitschrijven.  

 

Onder het motto ‘De verbeelding aan zet’ wil zij een brede groep kunstenaars uitdagen om de  

16e-eeuwse geschiedenis van de Burcht als inspiratiebron te gebruiken dan wel uit te beelden in 

gedichten, verhalen, schilderijen, video’s, beelden en architectonische schetsen van de Burcht en 

de wallen. De resultaten zullen worden gepresenteerd in een tentoonstelling en een boek. De beste 

inzendingen zullen technisch en financieel worden uitgewerkt, waarna de stichting zich in een 

vervolgplan (voor de periode 2011-2013) sterk wil maken voor de fysieke uitwerking daarvan. 
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6.4 Recreatie en toerisme 

Startend vanuit het thema ‘16e eeuw’ en de unieke landschappelijke positie van het Huis te Wedde 

zijn er vele mogelijkheden op het gebied van toerisme en recreatie. De gerichtheid op de zestiende 

eeuw maakt het mogelijk evenementen op te zetten rond demonstraties van oude krijgstechnieken 

zoals kruisboog schieten, de valkenjacht, riddertoernooien en oude muziek. Ook zouden de 

verschillende in dit hoofdstuk onder ‘Erfgoededucatie’ genoemde elementen toeristisch en 

recreatief ingezet kunnen worden. Daarnaast zou aangesloten kunnen worden bij regionale 

tradities die passen bij de sfeer van de Burcht zoals de traditie van de paasvuren in Westerwolde of 

schaatsen rond de burcht. Bij de burcht zou een Toeristisch Overstap Punt (TOP) geplaatst kunnen 

worden gegeven de centrale locatie langs fiets, wandel- en waterwegen. Echter, mede gelet op de 

historie van de TOP’s zal het initiatief hiervoor van de overheden dienen te komen. Ook wil de 

stichting een Toeristisch Informatiepunt (TIP) in de burcht inrichten. Door de positie ten opzichte 

van het water kan kanoën als vrijetijdsbesteding worden ontwikkeld. Ook hiervoor zijn in het plan 

voor de buitenterreinen voorzieningen opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn het doorvaarbaar 

maken van de dammen en bruggen en het plaatsen van aanlegsteigers. Het bestaande netwerk 

van wandelpaden zal worden aangetapt en vanuit het Huis te Wedde worden gebruikt, aangevuld 

en gepromoot. 

 

De stichting hecht niet alleen aan de realisatie van voorzieningen op de korte en middellange 

termijn.  Zij wil eveneens aandacht besteden aan het toekomstig gebruik en beheer.  

Met name hiervoor wil zij de plaatselijke bevolking betrekken bij activiteiten en de gerealiseerde 

voorzieningen. Het enthousiasme bij de bevolking ten aanzien van de regionale en lokale historie is 

groot. Er is al veel kennis bij menigeen aanwezig.  Samenwerking zal dan ook gezocht worden met 

de Wandelpaden structuur Westerwolde, de Groninger Archieven en het CHC-Oldambt. Onder 

andere voor het nader onderzoeken en concreet vormgeven van een opleiding voor streekgidsen. 

Deze gidsen zouden ingezet kunnen worden voor erfgoededucatieve en toeristische excursies en 

als ware ambassadeurs de eigen streek promoten en toegankelijk maken. 

 

 

7 Verbondenheid met de omgeving 
 

Vanaf het begin van dit project kreeg de verbondenheid met het dorp Wedde en haar inwoners 

hoge prioriteit. Een van de vijf bestuursleden van de Stichting De Burcht Wedde is een 

afgevaardigde van de dorpscommissie. Het feit dat deze zetel een zogenaamde ‘kwaliteitszetel’ is, 

is verankerd in de statuten van de stichting. Daarnaast wordt de betrokkenheid van het dorp en 

haar inwoners gestimuleerd door informatieavonden (april en november 2008, januari 2009) en 

een brede verspreiding van de nieuwsbrief van de stichting. 

 

Niet alleen wordt de bevolking op de hoogte gehouden van de plannen en de voortgang van de 

realisatie van deze plannen. Het is ook nadrukkelijk de bedoeling de Burcht zodanig neer te zetten 

dat hij een meerwaarde heeft voor de plaatselijke bevolking. Een voorbeeld hiervan zijn de 

inspanningen om de grachten geschikt te maken voor schaatsplezier. Het dorp Wedde ontbeert 

momenteel een ijsbaan en de stichting heeft aangeboden in de uitwerking van haar plannen 
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rekening te houden met deze wensen van de bevolking. Daarnaast is het de bedoeling met de 

activiteiten die hiervoor beschreven zijn de toeristisch-recreatieve sector en het culturele leven van 

Wedde een impuls te geven. Het dorp zal profiteren van de kleinschalige en grootschalige 

evenementen en activiteiten, zonder dat hierdoor bijvoorbeeld de druk wordt verhoogd op de 

leefbaarheid. Zo zijn inmiddels voorzieningen getroffen om lang parkeren vooral buiten de kern te 

laten plaatsvinden.  

                   

 
 

 Afbeelding : luchtfoto van de Burcht en de ligging bij Wedde 

 

De educatieve projecten zullen zich daarnaast ook nadrukkelijk richten op de lokale en regionale 

bevolking, terwijl de streekgidsen ook vanuit de regionale bevolking geworven zullen worden. Ten 

slotte is tot nu toe voortdurend geprobeerd de locale middenstand te betrekken bij de activiteiten. 

In het vervolgtraject zal dit ook zeker het uitgangspunt blijven. 

Het spreekt voor zich dat bij de ontwikkeling van een dergelijk grootschalig project aansluiting 

wordt gezocht bij initiatieven, projecten en organisaties die inmiddels actief en relevant zijn voor 

de regio. Bovenstaand zijn hier voorbeelden van genoemd. Daarnaast zijn nog vele vormen van 

samenwerking mogelijk. De Stichting de Burcht Wedde heeft ‘samenwerking’ als middel om tot het 

beste resultaat te komen dan ook hoog in het vaandel resp. haar wapen staan! 
 
 

8 Samenwerking en organisatie 
 

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij twee samenwerkingrelaties van de stichting.  

 

De stichting richt zich overeenkomstig haar doelstelling op het algemeen belang en is erkend als 

Algemeen Nut Beogende Instelling. Teneinde deze doelstellingen te kunnen realiseren heeft de 
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stichting een overeenkomst gesloten met De Burchtheeren B.V. Zodoende kan de Stichting zich 

alleen op haar Algemeen Nut Beogende doelen richten. 

 

De Burchtheeren B.V. is eigendom van de stichting en heeft zich verplicht haar eventuele 

exploitatieoverschotten aan de stichting uit te keren. De samenwerking tussen de Stichting en De 

Burchtheeren B.V. is zodanig vormgegeven, dat de ideële doelstellingen van de stichting en de 

activiteiten van de Burchtheeren B.V. naadloos op elkaar aansluiten, zonder dat enige 

contractspartij of bezoeker het gevoel heeft met twee partijen te maken te hebben. 

De stichting heeft een onderhuurovereenkomst met De Burchtheeren B.V. gesloten. 

De Burchtheeren B.V. is verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van de Burcht en 

het Burchtterrein, de uitvoering van de museale functies, de uitvoering van de kinderrevitalisering, 

maar ook voor alle andere activiteiten, die naast de doelstelling van de stichting staan. Op deze 

wijze zullen alle inkomsten van de stichting worden aangewend voor de restauratie en 

herinrichting, alsmede ter uitvoering van de revitalisering van kinderen. De 

samenwerkingsovereenkomst voorziet erin dat de niet ANBI-activiteiten door De Burchtheeren B.V. 

worden gefinancierd met eigen verhuur- en exploitatie-inkomsten. 

 

De stichting heeft met Stichting Westerwolds Monumentenfonds (SWM) een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten, welke inhoudt dat SWM, cultuurgerelateerd aanbod van de 

stichting faciliteert en financiert. Zo sponsort SWM de toegangsprijs van het museum, zodat elke 

drempel voor het bezoeken van de Burcht en het kennisnemen van haar rijke historie is 

weggenomen. Daarnaast geeft SWM aan de stichting de mogelijkheid tot het ten toonstellen van 

museale voorwerpen aangaande de geschiedenis van Westerwolde in het algemeen en die van De 

Burcht in het bijzonder aangaat. Voorts zijn De Burchtheeren B.V. en de stichting met SWM in 

overleg over het gebruik van  nabijlegen percelen welke door SWM in de toekomst mogelijk 

doorgehuurd worden. 

 

 
9 Exploitatie en beleidsplan 
 
In dit hoofdstuk wordt kort stilgestaan bij de exploitatie van het gebouw en de terreinen.  

 

De gemeente Bellingwedde heeft de Burcht in eeuwigdurende huur aan de ‘Stichting de Burcht 

Wedde’ uitgegeven. De gemeente, als eigenaar, draagt de eerstkomende tien jaar structureel 

€10.000 per jaar bij ten behoeve van het onderhoud van het buitenterrein.  

De Stichting heeft, teneinde zich alleen te hoeven richten op haar doelstellingen de verhuur en 

exploitatie van De Burcht overgelaten aan de daarvoor in het leven geroepen besloten 

vennootschap De Burchtheeren B.V. Deze vennootschap, eigendom van de Stichting is 

verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de Burcht en het omliggende burchtterrein.  

Dit heeft tot gevolg dat de Stichting zich slechts richt op haar eigen doelstellingen en dat geldt 

zowel voor de inkomsten als de besteding ervan.  

Voor het realiseren van haar doelstelling is er samenwerking met de huurder, De Burchtheeren 

B.V. Er is echter een strikte financiële scheiding tussen de stichting en De Burchtheeren B.V. Alle 

inkomsten van de Stichting worden aangewend ten behoeve van haar doelstellingen. 
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De Burchtheeren B.V. is als huurder en exploitant strikt gescheiden van de Stichting. 

 

De Stichting verwerft haar inkomsten onder andere door:  

- verhuur van de Burcht aan De Burchtheeren B.V.;  

-ontvangst sponsorbijdragen teneinde de toegankelijkheid tot de Burcht voor een ieder mogelijk te 

maken; 

- Giften; 

- subsidies en overige bijdragen.  

 

De Burchtheeren B.V. is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van zowel het gebouw 

als het kinderhotel en het buitenterrein overeenkomstig de doelstellingen van de Stichting, zoals 

die zijn opgenomen in de statuten.  

Daartoe verhuurt De Burchtheeren B.V. het horecagedeelte en het buitenterrein aan ondernemer 

Leo Janson resp. Cateringbedrijf Juffertje in ’t Groen – tevens initiatiefnemer van het project - die 

zich ten volle heeft gecommitteerd aan de ideële doelstellingen van de Stichting.  

 

Behalve het exploiteren van het horecagedeelte, waarbij de keuken mede ten dienste staat van het 

kinderhotel faciliteert De Burchtheeren B.V. – in samenwerking met en onder leiding van de 

beheerder/coördinator - een bijdrage aan het organiseren van buitenactiviteiten (wandeltochten, 

kanovaren, paardrijden, huifkartochten, bustochten).  

 

De stichting heeft zich gecommitteerd om met De Burchtheeren B.V. samen te werken bij de 

realisatie van de culturele activiteiten Hierbij zullen vrijwilligers kunnen worden ingezet, waaronder 

ook de eerder genoemde regionale gidsen. Bij de daarnaast te organiseren culturele evenementen 

op het terrein rond de Burcht worden waar mogelijk eveneens groepen, organisaties en vrijwilligers 

uit de regio betrokken.   

 
 
10. Begroting  
 
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de wijze waarop de stichting haar vermogen besteed: 
 
Bijlage I : Exploitatiebegroting op jaarbasis 
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Inkomsten 

  Giften 
 

€ 100.000 
Verhuur aan De Burchtheeren B.V. 

 
?? 

Bijdrage gemeente Bellingwolde 
 

€ 10.000 
Bijdrage fonds Stichting Kinderhotel de Burcht 

  Verhuurbijdrage Museum Stichting Westerwolds Monumentenfonds 
 

€ 20.000 

  
€ 130.000 

Uitgaven 
  Bijdrage in exploitatie de Burcht 
 

€ 30.000 
Bijdrage in restauratie en in standhoudingskosten 

 
€ 108 

Bijdrage in exploitatie revitalisering kinderen 
 

? 
Aflossing lening 

 
€ 74.892 

Giften aan  kansarme kinderstichtingen 
 

? 
Rentelasten financieringskosten restauratie 

 
€ 25.000 

  
€ 130.000 

 


