
Fietspad ter hoogte van Huis Ter Hansouwe (foto Hans Dekker)

Ga een dag fietsen en maak kennis met het Huis Ter
Hansouwe en het landschap van de Peizer- en
Eeldermaden. Onze routebeschrijving begint bij het
huis Lemferdinge in Paterswolde waar u de auto
prima kunt parkeren. Onderweg kunt u op elke plek
beginnen. Bijvoorbeeld bij het station in Haren of
gewoon vanuit huis als u bijvoorbeeld in de stad
Groningen woont.

Onderweg gaat u met eigen ogen zien hoe Stichting Het
Drentse Landschap haar best doet voor de natuur en
voor het Drentse cultureel erfgoed.
Natuur en erfgoed zijn ook úw aandacht meer dan waard!
Steun ons... Dat kan op verschillende manieren. Kijk voor
meer informatie op www.drentslandschap.nl.
We hebben elkaar hard nodig de komende tijd!

lengte route 44 km
begaanbaarheid route vrijwel allemaal verharde wegen,
enkele schelpenpaadjes
startpunt parkeerplaats Lemferdinge,
Lemferdingerlaan 2, Paterswolde
gps-coördinaten startpunt
N 53o 08I 42II / O 06o 34I 30II

openbaar vervoer buslijn Groningen-Eelde,
dichtstbijzijnde halte Legroweg; zie www.9292ov.nl of
bel (0900) 9292
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Een eindje om met Het Drentse Landschap Fietsroute

Bertus Boivin / Roelof Huisman Ter Hansouwe en De Onlanden



ROUTEBESCHRIJVING

1 Vanaf de parkeerplaats gezien slaat u linksaf.

Daarna gaat u op de doorgaande weg rechtsaf.
Op het kruispunt moet u weer rechtsaf. De weg
heet Duinkampen. Daarna gaat u aan het eind
van de straat linksaf. Vervolgens steekt u de
Hoofdweg over. U bent in de Vennerstraat. Steek
de Hooiweg over.

2 Ga aan het eind van de weg linksaf de Kievitweg

op. Daarna slaat u op het kruispunt rechtsaf. U
bent op de Helmerdijk. Deze blijft u volgen. Op
de driesprong neemt u rechtsaf het fietspad
richting Peize.

3 Voorbij Ter Hansouwe gaat u op het kruispunt

rechtdoor. Na het eind van het fietspad gaat u
nog ongeveer 50 meter verder en dan slaat u
rechtsaf richting Peize. Op de driesprong moet u
rechtdoor richting het centrum van het dorp. Op
de volgende kruising gaat u rechtdoor. Deze
straat heet eerst de Hereweg, na het kruispunt
wordt het de Hoofdstraat. Bij de kerk
aangekomen moet u rechts aanhouden.

4 Vervolgens neemt u de eerste weg rechtsaf. De

weg heet De Woerd. Op het kruispunt moet u
linksaf de Esweg op. Vervolgens gaat u op het
kruispunt linksaf. U bent nu op de
Hoppekampweg.

5 Vervolgens neemt u de tweede weg linksaf, de

Raadhuisstraat. Als u aan het eind van de straat
rechtsaf gaat, bent u terug op de Hoofdstraat.
Vlak vóór het eind van de straat gaat u linksaf
langs de molen het Molenpad op. Aan het eind
van het pad neemt u het paadje rechtsaf. Dit is
het Burchtlaantje.

6 Aan het eind van het paadje gaat u linksaf de

Oude Velddijk op. Direct na de fietstunnel slaat u
rechtsaf richting Roden. Op het kruispunt neemt
u rechtsaf de weg Langbroek. Aan het eind steekt
u de doorgaande weg over en gaat u op het
fietspad linksaf. Vervolgens neemt u de eerste
weg rechtsaf richting Leek.

7 Op het kruispunt bij het tolhuis slaat u rechtsaf

richting Foxwolde. Vervolgens gaat u aan het eind
van de klinkerweg rechtsaf richting Roderwolde.

8 Bij de kerk van Roderwolde gaat u rechtdoor. Na

het haventje bij de molen maakt de weg een
bocht naar links, maar u fietst hier rechtdoor.
Aangegeven wordt dat het om een doodlopende
weg gaat, maar dit geldt niet voor fietsers. Deze
smalle weg heet de Roderwolderdijk. Op de
driesprong slaat u rechtsaf en daarna gaat u de
brug over.



9 Steek de doorgaande weg over en ga rechtdoor.

Aan het eind van het pad slaat u linksaf. Bij de
tweede driesprong neemt u het fietspad
rechtdoor. Ook na de tweede brug gaat u
rechtdoor. De weg wordt een fietspad.

10 Aan het eind van het fietspad moet u even

linksaf. Daarna steekt u de weg over en gaat u
rechtsaf. Bij de rotonde steekt u de weg over en
gaat linksaf. Bij de ingang naar de Hoornse Plas
moet u nog 50 meter rechtdoor en daarna
rechtsaf het fietspad op.

11 U komt bij een rotonde uit. Hier moet u linksaf.

Blijf het fietspad langs het water volgen richting
centrum. Daarna neemt u de weg rechtdoor. De
weg heet Palmelaan. Neem vervolgens het eerste
fietspad rechtsaf.

12 Aan het eind van het fietspad gaat u linksaf. U

fietst nu langs het Noord-Willemskanaal. Blijft de
kanaaldijk volgen de stad in. Ook na het viaduct
fietst u rechtdoor.

13 Bij de brug slaat u linksaf de Parkweg in. Daarna

gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf. Na de
spoorwegovergang slaat u rechtsaf om
vervolgens vóór het kanaal weer linksaf te gaan.
U steekt de doorgaande weg over, gaat over de
brug en rijdt verder langs het water.

14 Bij de tweede brug vervolgt u uw weg aan de

overkant van het water. U rijdt langs het Hoge
der Aa. Neem nu de eerste straat rechts. Dit is de
Turftorenstraat. Aan het eind maakt de straat een
haakse bocht naar rechts. Meteen daarna gaat u
op de driesprong linksaf.

15 U gaat linksaf de Kijk in ’t Jatstraat in. Vervolgens

gaat u vóór de brug rechtsaf het Loopende Diep
op. U blijft de ‘ diepen’ vanaf hier een heel eind
volgen. U fietst a.h.w. om de oude binnenstad
heen. Ook bij de zesde brug gaat u rechtdoor. U
bent nu op de Winschoterkade. De weg maakt
een haakse bocht naar rechts. Vervolgens gaat u
linksaf richting bruggetje.

16 Na het bruggetje steekt u de weg over. Ga linksaf

het fietspad op. Blijf het fietspad volgen en ga na
de brug rechtsaf richting Euroborg. U komt onder
de Ringweg door en houdt dan links aan.

17 Vóór de parkeerplaatsen van Euroborg gaat u

rechtsaf. Bij het stadion aangekomen gaat u weer
rechtsaf. U gaat door de spoortunnel en daarna
slaat u linksaf.

18 Als de doorgaande weg een bocht naar rechts

maakt, gaat u rechtdoor. Deze straat heet
Saaksumborg. Neem nu de eerste straat rechtsaf
en ga op de kruising rechtdoor het fietspad op.

19 Ga op de tweede driesprong linksaf de Oosterweg

op. Deze weg blijft u een heel eind volgen. Aan
het eind van de Oosterweg moet linksaf. Deze
weg heet eerst de Stationsweg en niet lang
daarna de Middelhorsterweg. Aan het eind van
deze weg neemt u ter hoogte van de overweg het
fietspad rechtdoor. Het fietspad wordt verderop
een bredere weg.

20 Ga aan het eind van de weg rechtsaf. De weg

heet Westerveen. Op de driesprong gaat u
rechtdoor. De weg wordt Viaductweg. Steek de
doorgaande weg over en ga op het fietspad
linksaf.

21 Na ongeveer 250 meter gaat u rechtsaf een smal

fietspad op. De weg heet Lutsborgweg. Op de
driesprong slaat u linksaf richting Vosbergen. Blijf
het fietspad volgen tot de verharde weg. Ga hier
rechtsaf de Oosterbroekweg op.

22 Na de fietstunnel onder de snelweg gaat u

rechtdoor de brug over. Vervolgens slaat u
rechtsaf en direct daarna linksaf. Aan het begin
van het bos gaat u rechtsaf richting Vosbergen. U
komt langs de parkeerplaats van het huis
Vosbergen en slaat dan rechtsaf de
Vosbergerlaan in. Op het kruispunt gaat u
rechtsaf. De eerste straat rechts brengt u terug
naar het startpunt.



Lemferdinge (foto Hans Dekker)

Lemferdinge (punt 1 in de route)
Van het huis Lemferdinge is alleen het westelijke
schathuis overgebleven. Op een gegeven moment was de
eigenaar van Lemferdinge tevens eigenaar van Ter
Hansouwe. Het huidige Lemferdinge is eigendom van
Stichting Het Drentse Landschap. U kunt er even wat
drinken. Regelmatig worden er op Lemferdinge exposities
georganiseerd. Zie www.lemferdinge.nl.

Eeldermaden (2)
Zodra u de bebouwing achter u laat, ervaart u de
weidsheid van de madelanden rond het Eelderdiep die
tegenwoordig deel uitmaken van het
natuurgebied/waterberging De Onlanden.

Ter Hansouwe (3)
Voorbij het Eelderdiep ligt Huis Ter Hansouwe in de
flauwe bocht van de weg. U kunt het huis het best
bekijken vanaf het graspad langs de ‘slotgracht’ voorbij
de boerderij. Ter Hansouwe wordt particulier bewoond en
is niet voor het publiek toegankelijk.

Kerk Peize (4)
Op de toren na moet de kerk van Peize volgens de
deskundigen uit het eind van de dertiende eeuw
stammen. In Hoofdstuk 4 vindt u het opmerkelijke
verhaal over het conflict van de heer van Peize met de
Peizenaren dat onder andere over het familiegraf van de
heer van Peize in het koor van de kerk ging.

Hoptuin Peize (5)
Als u vóór u linksaf de Raadhuisstraat inslaat, even 50
meter rechtdoor fietst, kunt u de Hoptuin Peize bezoeken.
De tuin wordt door een vrijwilligerswerkgroep
onderhouden. Meer over de Peizer hop vindt u in
Hoofdstuk 1. De hopplant bloeit aan het eind van de
zomer.

Huis te Peize (6)

Aan het eind van het Molenpad ziet u in het weiland met
palen met gele en rode koppen de locatie van het
voormalige Huis te Peize aangegeven (zie Hoofdstuk 2).
De boerderij waarin elementen van het oude adellijke
huis verwerkt zijn, ligt naast deze plek.

Tichelhuis en Kleibosch (7)
Over het Peizerdiep komt u langs de boerderij Tichelhuis
van Stichting Het Drentse Landschap. Na het kruispunt bij
het Tolhuis vindt u in de haakse bocht naar links het pad
naar De Kleibosch.

Roderwolde (8)
In Hoofdstuk 1 vindt u het verhaal over de stichting van
Roderwolde en de ‘verhuizing’ van de dorpskerk in de
loop van de tijd. Bij het haventje komt u langs de uit
1852 stammende olie- en korenmolen Woltzigt, dé
bezienswaardigheid van Roderwolde.
Zie voor openingstijden en dergelijke
www.woldzigt-roderwolde.nl.

Veenterpen (9)
Zodra u via de Zanddijk de polder binnenkomt, bent u in
het wettelijk beschermde gebied waar de veenterpen
liggen.

Noord-Willemskanaal (12)
Halverwege de negentiende eeuw kwam er een
scheepvaartverbinding tussen Groningen en Assen tot
stand. Bij het graven van dit Noord-Willemskanaal werd
tussen Glimmen en Groningen gebruikgemaakt van het
beekdal van de Drentsche Aa dat ter plekke overigens al
in de middeleeuwen vergraven was tot het Hoornsche
Diep.

Drentsche Aa (14)
Dit oude stukje van de stad Groningen is het
middeleeuwse handelscentrum. Nog steeds staan er
pakhuizen langs het Hoge en Lage der Aa. Tot ver in de
negentiende eeuw waren hier in de Groninger
stadsgrachten de hoogteverschillen van eb en vloed
zichtbaar.

Mepschengasthuis en Hinckaertshuis (15)
Meteen links in de Oude Kijk in ‘t Jatstraat ziet u het
Mepschengasthuis op het adres Oude Kijk in ’t Jatstraat 4
en het Hinckaertshuis op nummer 6. Meer over beide
panden vindt u in Hoofdstuk 2.

Harendermolen (21)
Bij het oude huis aan de linkerkant van de weg begint de
Hoge Hereweg. Dat was de oude route over de Hondsrug
van Groningen naar Coevorden. Iedereen die richting
zuiden reisde, was op deze route aangewezen.

AA

Achtergrondinformatie over het gebied


