
GESCHICHTSPARK
UELSER QUELLEN

EEN PAD WAAR DE GESCHIEDENIS VAN UELSEN EN VAN 
HET OMRINGENDE LANDSCHAP MET ELKAAR VERBON-
DEN WORDEN!

Een wandeling door onze mooie gemeente: iets om naar 
uit te kijken. Langs de route vindt u leerzame en leuke 
anekdotes over diverse bezienswaardigheden.
 
Bij het interessante project Geschichtspark Uelser Quel-
len (GUQ) gaat het om een bewegwijzerde cultuurhistori-
sche route, waar verschillende plaatsen met historische 
betekenis aangedaan worden. Bij het GUQ horen een 
avonturenpad van ca. 7 kilometer en een 6 kilometer 
lange route door de stad, die ook rolstoeltoegankelijk is. 
De route begint in het centrum van de stad en loopt dan 
door de ‘groene long’ in het zuidwesten naar het Uelser 
recreatiegebied. De route wordt dan voortgezet richting 
de bossen in Höcklenkamp en eindigt na een wandeling 
van twee tot drie uur weer bij het oude stadhuis in het 
centrum.

De routes zijn in beide richtingen bewegwijzerd. 

VERBAZINGWEKKENDE INKIJKJES 

Wist u dat u uw smartphone als gids kunt gebruiken? Cul-
ture Call maakt het mogelijk! Langs de route zijn maar 
liefst acht audiostations en meerdere informatieborden te 
vinden. Leer meer over interessante historische weetjes 
en de natuur en ontdek uw nieuwe lievelingsplekjes langs 
de route. 

Gemeente Uelsen wenst u veel plezier!

WAT IS PRECIES HET 

GESCHICHTSPARK UELSER QUELLEN?
EEN WANDELING MET LUISTERELEMENT:

ZO ZIET DAT ERUIT!
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UELSEN: WAAR IS DAT PRECIES?

MEER INFORMATIE:

UELSEN TOURISTIK
Am Markt 7, 49843 Uelsen

T: +49 (0) 5942 20929
touristik@uelsen.de

 www.uelsen-touristik.de

HISTORISCHE
VERHALEN
BELEVEN

Met Culture Call wordt de wandeling in het Geschichtspark 
extra leuk. Uw smartphone functioneert hierbij als uw per-
soonlijke gids en helpt u om historische gebeurtenissen en 
de bezienswaardigheden langs de route opnieuw te ont-
dekken! 

Wilt u naar de audiobijdragen luisteren? Bel dan naar  
+49 (0) 59 42/720 97 01 en toets vervolgens het binaire 
nummer van de bijdrage in.*

U kunt ook de QR-code scannen. Daarmee belandt u direct 
op onze website www.cultureapp.com/uelsen. Die pagina 
kunt u uiteraard ook vanuit thuis bekijken.

* U betaalt de gebruikelijke belkosten van uw telefoonaanbieder voor een 

gesprek met een buitenlands telefoonnummer. 

www.cultureapp.com/uelsen

T: +49 (0) 59 42/720 97 01

powered by

Weg door de stad: 6 
kilometer

GUQ-pad: 
7 kilometer



Deze kerk is het oudste gebouw van Uelsen, met een 

toren van 52 meter hoog. Oorspronkelijk was de toren 

90 meter hoog, maar op 17 februari 1683 werd deze 

door een blikseminslag verwoest. 

De Uelser windmolen, die in 1748 gebouwd is, is een zo-
genaamde grondzeiler met een staart en zeilwieken. Voor 
de eerste keer in 91 jaar draaiden de wieken van de molen 
in 2019 na uitgebreide renovatiewerkzaamheden weer. 

Deze watermolen ligt in een schilderachtige omgeving 
aan de molenvijver. De oorspronkelijke molen werd in 
1953 afgebroken. In 1977 werd hij echter weer herbouwd 
– dit keer wel zonder maalwerk. 

Wie in de natuur van Samtgemeinde Uelsen goed om zich 
heen kijkt zal vele grafheuvels ontdekken. De Spöllberg 
geniet de meeste bekendheid.

De Blekker Hof is een boerderij uit de 19e eeuw. De ver-
eniging ‘Gemeinsam leben und wohnen e.V.’ heeft er een 
heilpedagogische boerderij van gemaakt. 

Van België en Nederland tot Noord-West-Duitsland en De-
nemarken: waterplassen waren er vroeger heel veel. Ook 
in de Grafschaft Bentheim waren er talrijke waterplassen. 
De meeste zijn inmiddels verdwenen.

De Elsbecke is een bijzonder beekje. Afhankelijk van het 

seizoen en de hoeveelheid neerslag verplaatst de bron 

ervan zich van oost naar west. Een monding heeft het 

beekje niet: het water sijpelt na twee tot drie kilometer in 

de gemeente Getelo in de bodem weg.  

Het gebouw stamt uit 1649 en werd op zeker moment 

gebruikt als school, stadhuis en locatie voor de cate-

chisatieles tegelijkertijd. Tegenwoordig is hier de plaat-

selijke VVV ‘Uelsen Touristik’ gehuisvest en vinden er 

tentoonstellingen plaats.
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09. GRAFHEUVELS

13. BLEKKER HOF

Tot halverwege de 19e eeuw verdienden vele seizoenar-

beiders uit heel Noord-Duitsland in Nederland hun brood. 

Ze maaiden onder anderen het gras van boeren voor de 

hooioogst. Het monument laat een van deze ‘Pickmäijer’ 

zien.

11. WATERPLAS „DIE STATT“

12. ELSBECKE/LASEBROOKTEICH

Massieve muren, een dik plafond van beton en zware 
deuren van staal moesten tijdens een dreigende Derde 
Wereldoorlog beschermen tegen een aanval met kernwa-
pens. In het ergste geval zouden 360 inwoners van Uelsen 
zich drie weken lang onder het stadhuis kunnen afsluiten 
van de buitenwereld. 

01. CENTRUM
OUDE STADHUIS

EVANGELISCH GEREFORMEERDE KERK

02. PICKMÄIJER-MONUMENT

03. SCHUILKELDER

Bijna 1000 jaar lang werden overledenen uit de parochie 
Uelsen in de schaduw van de kerk begraven. Door on-
houdbare hygiënische omstandigheden en een groot ge-
brek aan ruimte werd het kerkhof uiteindelijk verplaatst.

05. OUD KERKHOF

Op de vlakke laagvlakte in de Niedergrafschaft hebben 

gletsjers uit het Saaleglaciaal eindmorenes gevormd. Dit 

heuvellandschap wordt het ‘Uelsener Höhendiluvium’ ge-

noemd.  

06. HOOGSTE PUNT VAN DE ROUTE

Op deze museumboerderij maakt u een reis terug in de 
tijd. De hoeve ligt direct naast de bron van de rivier de 
Linnenbach en is met behulp van archeologische kennis 
gebouwd. Deze boerderij uit de bronstijd biedt een aut-
hentiek kijkje in het verleden.

08. BRONZEZEITHOF

De historische watervoorziening stamt uit 1929 en zorgde 
ervoor dat de bevolking voor het eerst stromend water tot 
haar beschikking had.

14. OUDE WATERVOORZIENING

Weg door de stad: 6 kilometer

GUQ-pad:7 kilometer

Een spannende sage over ‘witte vrouwen’, die in de vele 
grafheuvels rondom Uelsen actief zouden zijn geweest.

10. DE WITTE WIEWEKES


