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HUIZINGE

• Molen de Hoop, Smydingeweg 44, open zaterdag
13.30-17.00 uur
• Baarhuisje op de algemene begraafplaats, omstreeks 1927 opgetrokken in een regionale variant op de Amsterdamse School-stijl
met zeer opvallende vormgeving en detaillering - vanwege de zeer
hoge mate van gaafheid.

WESTEREMDEN
• De Weem, Henk Helmantel, Abt Emopad 2, Open vanaf mei. Het
voorhuis van de Weem (voormalige pastorie) werd gebouwd in de
13e eeuw. Het tussenhuis en de schuur zijn van latere datum.
• Andreaskerk, Abt Emopad, Een eenbeukig kerkje, in 1239 gebouwd
door de monniken van Wittewierum
• Het oude rechthuis,  Pastorieweg 16
Aan de oostelijke ringweg (Pastorieweg) verrees vermoedelijk in
1607 een herberg met rechthuis, dat door een onverhard kerkpad
was en is verbonden met de kerk. Het rechthuis werd geleid door
een redger, die ook huwelijksakten en boedelscheidingen regelde.

• Ewsum. Op deze historische plek stond eeuwenlang de schilderachtige borg van de familie Van Ewsum. In de vroege middeleeuwen
begonnen als steenhuis is zij in de loop der jaren steeds vergroot en
verfraaid.
Na 1600 ging de borg over in andere handen, eerst de familie
Coenders en nadien Lewe. In 1856 werd de inmiddels vervallen borg
gesloopt.
De Donjon van 1472 met gedenksteen herinnert nog aan de strijd
tussen ‘Stad en Ommeland’. In het schathuis is een theeschenkerij,
expositieruimte en B&B.
Het borgterrein met grachten en singels is naar oud tuinontwerp
opnieuw ingericht. Tuinen  van Ewsum, vrij toegankelijk
• Bij het dorp bevonden zich lange tijd de borgen Asingaborg en
Mentheda, die beiden werden gesloopt in de 18e eeuw (respectievelijk in 1744 en circa. 1738), maar waarvan de borgterreinen (in het
noorden van het dorp). Van Asinga resteert het poortgebouw (De
Oude Poort) in Middelstum, Burchtstraat 17 (niet open)
• Sint Hyppolituskerk, Concordiaplein 1, gotische kruiskerk , 15e eeuw
• Molen de Hoop 1855, open op afspraak
• Mentheda, tuin Menthedalaan 5
Tuin in een inheemse landschapsstijl, aangelegd omstreeks 1896 in
opdracht van Jacob Vinhuizen. Tuin is van algemeen belang vanwege
cultuur- en tuinhistorische waarde, als voorbeeld van een inheemse
landschapstuin en de historische relatie met de voormalige Menthedaborg en de wierde

TOORNWERD
Klokkentoren op begraafplaats
Bij het kerkhof is in 1894 een fraaie klokkentoren gebouwd naar
ontwerp van E. de Jonge. In de toren werd de luidklok gehangen die in
opdracht van Abel Coenders van Helpen in 1622 was gegoten en   na
de sloop van de kerk in een klokkenstoel hing. De klok wordt nog elke
zaterdag geluid

WESTERWIJTWERD
Koren- en pelmolen Zeldenrust

STEDUM
• Bartholomeuskerk (Hoofdstraat) Open op zaterdag.
Deze kerk wordt wel gezien als het hoogtepunt van de romanogotische bouwkunst in Groningen. Ook het onderste gedeelte van de
zadeldaktoren is in de 13e eeuw gebouwd. Toren en kerk zijn rond
1300 met elkaar verbonden. In het interieur vallen de gewelfschilderingen uit de 15e eeuw op.
• Rustpunt bij de haven
• De Peertil (rijksmonument) De brug is oorspronkelijk gebouwd voor
1754 als beweegbare brug voor trekpaarden. Door de aanleg van
deze brug kon het trekpaard van de ene zijde naar de andere zijde
overgezet worden, waardoor trekvaart in dit gebied mogelijk werd
gemaakt.

WELKOM IN LOPPERSUM

GARSTHUIZEN

MIDDELSTUM

Dit is niet de streek van massatoerisme of grote,
drukke gebaren. Hier hebben mensen nog tijd voor
een praatje, of een mooi sterk verhaal. In de dorpen
geen attractieparken, maar kleinschalige liefhebberijen:
kleine musea, eenpersoons galeries, een Archeologisch
Informatiepunt in het dorpshuis, thee-schenkerijen, vrij
toegankelijke ‘RustPunten’ waar de koffie klaar staat
in voortuin of serre, nostalgische curiosawinkeltjes,
molens, boerderijwinkels met streekproducten, de
kasteeltuin van een statig landgoed, een begraafplaats
onder de bomen bij een kerk.

• De Romano gotische Petrus en Pauluskerk (1217) is de grootste
dorpskerk van het  Noorden. Vooral de prachtig uitgevoerde gewelfschilderingen die dateren uit de laatste kwart van de 15de eeuw
verdienen de aandacht.
• In de kerk hangt een bijzonder relikwie, de legendarische ‘hoarvlecht
van Lòppersum’. Open op zaterdag.
• Koren en pelmolen de Stormvogel (Molenweg 67) 1849
• Zoutwaterbad KP Zijl 1933
• Station 1883, Spoorlijn Groningen – Delfzijl geopend in 1884
• Hotel Spoorzicht & Spa, Molenweg 11,  Neoclassicistisch, 1886,
fraie Jugendstil-schilderingen bij de ingang

Het platteland biedt volop mogelijkheden om dit moois
per fiets te ontdekken. Deze folder beschrijft de
‘Maren & Molens fietsroute’ (55 km.)

LOPPERSUM

• Janskerk is een romanogotisch bouwwerk uit de 13e eeuw. Met
name de rondgesloten apsis, waarvan de gevel in smalle vlakken is
verdeeld door lisenen, met rondboogfries en ronde nissen aan de
bovenzijde en licht spitsbogige vensters met kraalprofiel daaronder,
maakt de kerk tot een van de fraaiste voorbeelden van de romanogotiek in de provincie Groningen. De kerk is rijksmonument.
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Het rechthuis bleef in gebruik tot 1749. Achter de woning bevindt
zich nu een theeschenkerij.
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rechte waterwegen en kronkelende maren. Zo
nu en dan onderbroken door een plukje bos, de
De Weer
hoge bomen rond boerderijen, een sluis of gemaal, de contouren van een stevig, eeuwenoud
kerkje op een hoge wierde in de verte.
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MAREN & MOLENS ROUTE
Sauwerd

Oude Ae

= startpunt
1. Vanuit Hotel Spoorzicht  LA = Molenweg
2. 3e weg RA = Duursemerweg, einde LAH en RA = FP Storksterpad
3. Op splitsing RAH, 2e splitsing LAH
4. Einde RA, en RD  = Westeremderweg
5. RD =Groeveweg,  1e kruising RA = Groeveweg
6. LA = Dijkumerweg. Horeca gelegenheid Boerderij de Diek’n  
7. Einde FP LA  bij KP 10, blijft Dijkumerweg
8. Op 3-spr. RA = Smydingheweg naar Garsthuizen
9. Doorgaande weg volgen door Garsthuizen
10. Voor de viadukt (snelweg Eemshavenweg)  LA
11. rechtdoor langs de snelweg, wordt FP = Vierburenweg naar
Westeremden
12. Op 3-spr RA = Huizingerweg
13. 1e weg LA = Kosterijweg, einde LA = Dorpsweg (De Weem)
14. Dorpsweg vervolgen, KP 1 RA = Bredeweg  
15. 1e weg RA = Kleine weg, naar KP 8
16. KP 19 RA naar Middelstum
17. In Middelstum 1e pad RA RD rijden tot Ewsum  
18. Voor Ewsum LA, einde LA naar KP 18 (Asingaborg)
19. Zelfde weg terug richting Ewsum, FP langs het water naar
Toornwerd
20. LA over de brug, weg oversteken naar Toornwerd =
Toornwerderweg
21. RA  = W.J. Dethmersweg
22. Bij toren/kerkhof RA landpad op
23. Pad door het weiland volgen
24. Einde pad LA naar KP 51, LA en einde weg LA

Ten Post
Hoeksmeer

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

(eventueel over het gemaal en LA. Bij Fraamklap RA)
39. KP 58  Winneweer
Katerhalstermaar 40. LA Rijksweg, 1e weg links, VRW oversteken Tjuchumerpad
RA naar KP 37 Fraamklap
Wittewierum
RA en RD Fraamweg,  1e weg LA  =
Kees Riefweg
volgen
Einde RA en meteen LA = Breeksterweg ri molen = Palenweg Overschild
41. LA =  Merumerlaan
Westerwijtwerd (links over de brug is het Huiskamercafé)
42. RAH  “hoogholtje” over Wijmersweg overstekenen LA
RD Heemweg, RA Tolweg
43. 2e FP RA, op het pad RA en einde pad LA = Wirdumerweg
RA Delleweg volgen tot KP 62, RA via  Stedum
44. Einde LA, in Loppersum 1e weg RA = Singelweg
Einde pad RA=  Weemweg
45. Einde weg LA = Molenweg
1e pad LA =Klokkenpad,  einde RAH en LA = Bedumerweg
1e weg LA = Triezenbergstraat
AFKORTINGEN
Bij de haven RA via Peertil
LA = linksaf
FP = fietspad
Einde pad LA, einde weg RA
RA = rechtsaf
RAH = rechts aanhouden
KP 57 LA
RD = rechtdoor
LAH = links aanhouden
KP 67 RD
KP = knooppunt

