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H et gehucht Smeerling, gelegen aan de
westzijde van de streek Westerwolde,

tussen Onstwedde en Vlagtwedde, behoort
geografisch en landschappelijk tot een zand-
opduiking in het voormalige hoogveenmoeras
van Oost-Groningen.

'Het is een romanesk boschrijk gehucht,
dat zeer bevallig ten zuiden van de Ruiten AA
ligt'. Het gehucht grenst aan het Metbroekbo
een van de weinige bosresten in Westerwolde.
Van dit bos zijn gedeelten in handen van de
Vereniging tot behoud van Natuurmonumen-
ten.

Smeerling vormt naast enkele andere
nederzettingen een van de zeldzame specima
van de oorspronkelijke struktuur, die vrijwel
ongewijzigd is gebleven. Uit bodemvondsten
is gebleken dat de streek reeds vroeg (ca.
10.000 jaren) bewoond moet zijn geweest.

Enkele opstallen verkeren in een erbar-
melijke bouwvallige toestand die hoognodig
aan restauratie toe zijn.

Prachtig hoog eikenhout omzoomt de
boerenerven. Ook is duidelijk waar te nemen
dat de nederzetting is ontstaan op de grens
van beek- en esgrond.

Het lichtglooiende landschap van de
zuidelijk aangrenzende essen, het dieper gele-
gen beekdal en het door tal van houtwallen
aan de buurschap verbonden Metbroekbos
maken Smeerling tot een van de fraaiste
onderdelen van de provincie Groningen.

Nabij het Metbroekbos is nog een oude
meander gespaard gebleven nadat de Ruiten
A is genormaliseerd.

Flora en fauna
De bospercelen met name het Metbroek

treffen we aan op goede, vaak vochtige en
leemhoudende gronden.

Ook is er een rijke ondergroei waar te
nemen zoals: lelietjes-van-dalen, bosanemo-
nen, dalkruid, salomonszegel. Voor wat be-
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treft de vogels: de wielewaal, koekoek en de
nachtegaal kan men er regelmatig signaleren.

Het gebied leent zich uitstekend voor
wandelingen, maar fietsen behoort ook tot de
mogelijkheden.

Het openbaar vervoer: de Gadobus heeft
nabij Smeerling een stopplaats. Uw eigen auto
kunt u parkeren op 'P ' zie kaart, waarvandaan
uw wandel- of fietstocht kan beginnen.

Op de kaart is aangegeven een drietal
wandelroutes, een korte, en de tweede van
plm. 1 uur, voor ervaren wandelaars nog een
derde mogelijkheid zie no. 3 (die voor de
fiets ook zeer geschikt is).'ff
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