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Fietsroute Wierdenland

‘Mijn inspiratie’ is de titel van de tentoonstelling die plaatsvindt 
in acht kerken in het Reitdiepgebied in de maanden juli, augustus 
en september 2014. De tentoonstelling wordt georganiseerd in 
het kader van het 9e jubileum van de Stichting Oude Groninger 
Kerken. Amateurkunstenaars tonen hoe zij geïnspireerd zijn en 
worden door het landschap van het Reitdiep en door de kerken 
die daar op de wierden zijn gebouwd. Het gebied is al meer dan 
een eeuw inspiratiebron voor kunstenaars. Met name de schilders 
van De Ploeg, het kunstenaarscollectief uit Groningen, hebben de 
omgeving vaak vastgelegd. Het kerkje van Oostum was een van 
de favoriete onderwerpen: omdat het uniek gelegen is maar ook 
omdat het op fietsafstand van de stad lag! 
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De fietsroute Wierdenland - Mijn inspiratie voert u langs de acht 
kerken van de tentoonstelling en langs het Museum Wierdenland 
in Ezinge. In dat museum is ook een tentoonstelling te zien met 
werk van de bekende Groninger kunstenaar Henk Helmantel.

De route loopt over fietspaden en rustige wegen. Het landschap 
is open met veel grasland, doorsneden door kleine watertjes. In 
de routebeschrijving wordt gebruikgemaakt van het knooppunten 
netwerk Groningen. Beginpunt in de beschrijving is het Museum 
Wierdenland in Ezinge, maar u kunt de route op elk willekeurig 
punt starten. De totale lengte van de route is ± 40 kilometer. De 
route is eenvoudig in twee lussen op te delen van elk ongeveer  
25 kilometer.
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Middag-Humsterland 
en het Reitdiepgebied
De fietstocht loopt door het gebied dat Middag-Humsterland heet 
en meer specifiek door het Reitdiepgebied. Middag-Humsterland 
is het oudste cultuurlandschap van Nederland, het gebied is 
onafgebroken bewoond sinds vijfentwintighonderd jaar. Zo’n 
drieduizend jaar geleden had de zee nog vrij spel over het land. Eb 
en vloed vormden geulen en kwelders. Toen de zee zich terugtrok 
ontstonden vruchtbare gronden waar bewoners uit Drenthe hun 
vee lieten weiden. Deze eerste bewoners vestigden zich op de 
kwelderoevers. Zij wierpen verhogingen op, wierden genaamd, om 
zich beter te beschermen tegen de zee die nog regelmatig het land 
overspoelde. Het landschap nu is een open kleiweidelandschap 
doorsneden door kleine kronkelende watertjes en begrensd door 
het Reitdiep, een bevaarbaar kanaal.

In het Reitdiepgebied liggen veel kleine en grotere dorpen, 
ontstaan op en rond de oude wierden. Na de kerstening rond de 
9e eeuw zijn in deze dorpen kerken gebouwd. Eerst kleine houten 
kerken en later, in de middeleeuwen, bakstenen kerken.  
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Deze dorpskerken staan over het algemeen in het centrum van het 
dorp, op het hoogste punt van de wierde. Het zijn rechthoekige 
zaalkerken met de koorruimte aan de oostzijde en een toren 
of dakruiter aan de westzijde. Oorspronkelijk had elke kerk 
twee ingangen, in de noordgevel voor de vrouwen en in de 
zuidgevel voor de mannen. Vaak zijn deze deuren nu dichtgezet 
en vervangen door een andere ingang. Dit is duidelijk te zien in 
de gevels waar de steensoort afwijkt van de stenen er omheen. 
Zo is ook in de gevels te zien waar bijvoorbeeld nog meer ramen 
hebben gezeten. 

De middeleeuwse kerken zijn gebouwd voor de katholieke 
eredienst. Na de reformatie zijn ze in gebruik genomen door 
de protestante gemeentes. De altaren werden weggehaald en 
de gewelfschilderingen overgewit. De preekstoel kreeg een 
prominente plaats in de kerk, tegen de oostgevel op de plek 
waar het altaar had gestaan of midden in de kerk tegen één van 
de zijmuren. Tegenover de preekstoel staan de herenbanken. Dit 
waren de banken van borgheren, degenen die het collatierecht 
hadden van de kerk, die de dominee en de koster/onderwijzer 
benoemden en betaalden. Later werden het de banken voor de 
kerkvoogdij.

8 9

fietsroute

    W I E R D E N L A N D

K E R K E N



Groningen
Hoogkerk

Aduard

Zuidhorn

Niekerk

Niehove

Saaksum
Ezinge

Feerwerd

Garnwerd

Winsum

Sauwerd

Adorp
Wierumerschouw

Oostum

Hekkum

Wierum

Aduarderzijl

Fransum

Noordhorn

Den Ham

Enumatil

Den Horn

Beswerd
Hardeweer

Harkema

Brillerij

Bolshuizen Krassum

Wetsingerzijl

Suttum

Frytum

Balmahuizen
Noorderburen

Heereburen

Aalsum

Korhorn

Selwerd

Englum
Electra

Reitdiep

Reitdiep

Van Starkenborgh Kanaal

Van Starkenborgh Kanaal

Reitdiep

Reitdiep

Oldehoofdsche

Kanaal

Aduarderdiep

Aduarderdiep
Aduarderdiep

Hoendiep

Schouwerzijl

Warfhuizen

Klein Wetsinge

0 km 1 km 2 km 3 km
Allersmaborg

Piloersemaborg

66

67

85
84

81
82

83

95

61 60

01

64

19

65

47

62

museum

Oldehove

10 11

fietsroute

    W I E R D E N L A N D

Plattegrond

*Stichting Oude Groninger Kerken

67 fietsknooppunt

fietspad

kerk SOGK *

kerk

museum

borg

horeca

fietsroute1

F I E TS R O U T E
fietsroute

     



Museum Wierdenland >  Oldehove
LA naar  67 , RD, Blindeweg, fietspad volgen, links aanhouden, let op 
de rolpalen. Einde fietspad RA naar Oldehove. In dorp weg vervolgen. 
LA richting centrum, Schipvaart, bij bocht in de weg LA richting  83   
en de kerk.

Oldehove >  Niehove
Dorp uit richting  83 , einde fietspad en gravelweg RA, bij T-splitsing 
LA. Bij  82  naar  81 , dorp in naar de kerk.

Niehove >  Den Ham
Terug van  81  naar  82  dan naar  83  en  95  daarna richting  61  volgen.
Voorbij borgterrein bij weg RA. Door dorp rijden, aan eind van de 
bebouwing RA naar de kerk.

Den Ham >  Fransum
Terug naar kruispunt weg –fietsroute RA naar  61 .
Van  61  naar  60  weg vervolgen naar kerkje. 

Fransum >  Oostum
Terug naar  60  dan naar  01 , fietspad door weilanden en vogelbroed-
gebied. Einde fietspad LA, bij T-splitsing LA naar  01  dan richting  64  
nemen. Weg oversteken en over bruggetje over het Aduarderdiep. 
Fietspad volgen, bij weg RA naar kerkje. 

Oostum >  Garnwerd
Weg terug nemen en vervolgen tot in Garnwerd.
Bij molen LA richting  47 . De kerk ligt rechts van de weg.

Garnwerd >  Feerwerd
Weg vervolgen naar Feerwerd. Weg gaat weer over het Aduarderdiep.
In Feerwerd RA brug over naar de kerk.

Feerwerd >  Ezinge
Langs de kerk weg vervolgen, links aanhouden.
Na de begraafplaats LA fietspad op, Lucaspad. Einde fietspad LA.
Dorp inrijden richting  66  tot aan de kerk.

Naar beginpunt
Tegenover de kerk richting  66  nemen.
Over de brug RA naar Museum Wierdenland.

Mogelijkheden om de route in te korten

Van Fransum terug naar Ezinge
Ga bij  61  LA naar  66 , bij weg LA naar Ezinge en Museum Wierdenland.

Van Museum Wierdenland naar Fransum 
Bij Museum Wierdenland RA. Aan einde dorp RA richting Fransum en 
knooppunt  61 . Vandaar naar  60  en het kerkje van Fransum. Daar kan 
de route opgepakt worden.
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>  Oldehove 
Oldehove is een relatief groot dorp, groter dan de andere 
dorpen waar de fietstocht doorheen komt. De Liudgerkerk 
is in de 13e eeuw gebouwd, maar in de 17e eeuw grondig 
verbouwd en uitgebreid. Bij die verbouwing is gebruik ge-
maakt van stenen van het klooster van Aduard dat in 1580 
verwoest werd. Onder het koor van de kerk is een grafkelder 
die toegankelijk is voor het publiek. In de kelder staat een 
zandstenen sarcofaag die de resten bevat van Margaretha 
Joanna Francisca Catharina Josepha Antonia Eva gravin van 
Cobentzl, echtgenote van Ludolf Luirt Ripperda, overleden  
24 mei 1730. De gravin en Ripperda waren beide katholiek, 
toch is zij bijgezet in een protestantse kerk! Maar Ripperda 
had dan ook het collatierecht van de kerk. Ezinge en Oldehove 
liggen aan het Oldenhoofsche kanaal. Vervoer vond vroeger 
plaats per trekschuit. Rolpalen langs de kant van het water 
hielpen de schepen een bocht te nemen.

Beschrijving 
dorpen en kerken
op de route
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>  Niehove 
De weg die het dorp inloopt, gaat omhoog de wierde op.  
Het dorp is een uitzonderlijk mooi bewaard gebleven radiaal 
wierdedorp. Rond de kerk loopt een weg  met zijwegen naar 
alle kanten als de spaken van een wiel. De kerk is daardoor 
van alle kanten goed te bekijken. Oorspronkelijk was de 
kerk kleiner, in de 15e eeuw is het grote driezijdige koor 
met gotische ramen aangebouwd. In de noordgevel van het 
schip zitten nog de smalle romaanse ramen uit de eerste 
bouwperiode. Binnen staan twee indrukwekkende heren-
banken tegenover de preekstoel. Achterin de kerk staat een 
fiets met voorop een stoel waarmee kerkgangers die slecht  
ter been waren vroeger werden opgehaald voor het bijwonen 
van de dienst. In de kerk is een bezoekerscentrum ingericht 
met een permanente expositie over de geschiedenis van het 
dorp Niehove onder andere met mooie luchtfoto’s van de 
omgeving.

16 17

fietsroute

    W I E R D E N L A N D

N I E H OV E



>  Den Ham 
Den Ham is een zogenaamd wegdorp aangelegd op aan-
geslibd land. Het kerkje ligt aan de zuidrand van het dorp. 
Deze kerk is de enige kerk op deze fietstocht die niet in de 
middeleeuwen is gebouwd. Hij is gebouwd in 1729, maar 
wel op fundamenten van een kerk uit 1525. De onderste 
lagen stenen zijn de kloostermoppen afkomstig van deze 
oude kerk. Binnen vallen meteen de vele grafstenen op,  
in het gangpad tussen de banken. De preekstoel is wit 
geverfd wat in Groningen niet veel voorkomt. Tegenover  
de preekstoel en tegen de oostwand staan vier fraai 
versierde herenbanken. 
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>  Fransum
Een smal weggetje leidt u naar het dorpje Fransum, be-
staande uit een paar boerderijen en een kleine kerk. Grote 
bomen onttrekken de kerk aan het zicht. Het  kerkje is in de 
13e eeuw gebouwd in romaanse stijl, het koor werd later in 
gotische stijl herbouwd. De kerk is gebouwd als kapel voor 
de monniken en lekebroeders van het klooster in Aduard die 
in de buurt werkten en niet voor elke dienst helemaal naar 
Aduard konden lopen. De kerk heeft nu geen vaste banken, 
in de  koorruimte staat een klein orgel. Uniek is de stenen 
preekstoel, witgepleisterd, net als de muren, valt hij bijna  
niet op. Dit is de enige nog bestaande stenen preekstoel in 
heel Nederland. Net als het kerkje in Oostum is ook deze kerk 
zeer in trek voor feesten, bijeenkomsten en trouwerijen. 
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>  Oostum
De naam Oostum is mogelijk een samentrekking van Oost  
en Heem (huis) en verwijst dan naar ‘oostelijke woonplaats’. 
De kerk staat met twee boerderijen op een kleine wierde, 
midden in het land. Opvallend is de dwars geplaatste toren. 
De kerk is klein en intiem. U betreedt de kerk door de oude 
zuiddeur, van oorsprong de ingang voor de mannen. 
De noorddeur, de ingang voor de vrouwen, is dichtgezet. 
Behalve preekstoel, herenbank en koorhek staat er in 
de kerk geen vast meubilair. De ruimte onder de toren is 
waarschijnlijk in gebruik geweest als kapel. Deze ruimte is 
met een grote gordelboog gescheiden van de centrale ruimte 
van de kerk. Op het dak van de kerk liggen nog grotendeels  
de  holle en bolle dakpannen uit de middeleeuwen, nonnen 
en monniken genoemd. Het kerkje van Oostum komt op  
vele schilderijen van kunstenaarskring De Ploeg voor. 
Op het kerkhof staat een uniek bankje, ook geïnspireerd  
op De Ploeg.
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>  Garnwerd
In Garnwerd staat de kerk in het oude deel van het dorp op 
een kleine wierde. De kerk is gewijd aan de heilige Liudger, 
de Friese missionaris die het christendom naar Groningen 
bracht in de 8e eeuw, later werd hij bisschop van Münster. 
De kerk is net als de andere kerken in het Reitdiepgebied 
een zaalkerk. De preekstoel staat hier tegen de zuidmuur. 
Tegenover de preekstoel staat de herenbank. Opvallend zijn 
de vijf boogvormige nissen in het halfronde koor. Het koor 
is het oudste deel van deze kerk en dateert uit de 13e eeuw, 
het schip is een eeuw later gebouwd en de toren ‘pas’ in 
1750. Achter de kerk loopt de Burgemeester Brouwerstraat, 
het smalste voor auto’s toegankelijke straatje van Nederland. 
Aan het Reitdiep staat sinds 1880 café Hammingh. Aan het 
interieur van deze herberg is sinds de oprichting weinig 
veranderd. De brug over het Reitdiep ligt er sinds 1933, 
daarvoor werd de verbinding tussen beide oevers verzorgd 
door een veerdienst van de familie Hammingh. 
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>  Feerwerd 
Feerwerd is ook een wierdedorp, de uitgang van de 
plaatsnaam – ‘werd’ verwijst daar ook naar.  De Jacobuskerk 
staat in het centrum van het dorp. Hoewel de kerk in de 13e 
eeuw met kloostermoppen (grote bakstenen) is gebouwd is 
daar helaas niets van te zien door de bepleistering. De ramen 
zijn lang geleden vergroot om meer licht in de kerk te brengen. 
De preekstoel staat tegen de oostmuur, in het koor, waar 
eerder het altaar stond. Een hekwerk geeft nog de scheiding 
aan tussen koorruimte en schip, nu wordt deze ruimte 
de dooptuin genoemd. De kerk is gewijd aan Jacobus de 
Meerdere, leerling van Jezus, patroonheilige van de pelgrims. 
Zijn relieken liggen in de kerk in Santiago de Compostella, het 
bekende Spaanse bedevaartsoord. Ook Feerwerd ligt aan het 
Oldenhoofsche kanaal. 
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>  Ezinge 
De kerk staat op de wierde aan de rand van het dorp. In de 
13e eeuw was dit het middelpunt van het dorp. Het dorp 
heeft zich daarna in zuidelijke richting verplaatst naar het 
Oldenhoofsche kanaal. Dit water was de verbindingsader 
met de rest van de wereld, wegen waren er toen niet of 
waren slecht begaanbaar. De kerk is in de 50-er jaren van 
de 20e eeuw gerestaureerd. Het romaanse uiterlijk met de 
kleine ramen met ronde boogvorm is toen hersteld. Naast de 
kerk staat een lage toren. Aangebouwd aan de toren is een 
woonhuis dat dienst heeft gedaan als kosterij en school. De 
wierde is in de 30er jaren van de twintigste eeuw afgegraven 
en archeologisch onderzocht door de bekende professor 
A.E. van Giffen. Aan de steile wanden achter de kerk is 
goed te zien hoe  hoog de wierde eigenlijk is. De belangrijke 
en indrukwekkende vondsten van de opgraving zijn 
tentoongesteld in het Museum Wierdenland. 
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Stichting Oude Groninger Kerken
Als door een wonder is in Noord-
Nederland een schat aan religieus 
erfgoed bewaard gebleven. De 
bijzondere betekenis ervan wordt 
in binnen- en buitenland erkend. 
De Stichting Oude Groninger 
Kerken is al 45 jaar heel succesvol 
met het restaureren, beheren en 
hergebruiken van monumentale 
kerken en orgels. 

Wij werken aan kerken en u kunt  
ons werk steunen door donateur  
te worden. Meer informatie zie  
www.groningerkerken.nl
 

Stichting Oude Groninger Kerken
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen
(050) 312 3569
info@groningerkerken.nl
www.groningerkerken.nl

Museum Wierdenland
Het wierdenlandschap van Middag-
Humsterland, het gebied ten noord-
westen van de stad Groningen, 
behoort tot de oudste cultuurland-
schappen in Noordwest-Europa. 
De geschiedenis van dit landschap 
is te zien in museum Wierdenland 
in het wierdendorp Ezinge.

Het museum toont onder meer  
de archeologische vondsten die 
werden opgegraven uit de wierde  
van Ezinge onder leiding van 
archeoloog Albert Egges van Giffen. 

Museum Wierdenland
Van Swinderenweg 10
9891 AD  Ezinge
(0594) 621 524
info@wierdenland.nl
www.wierdenland.nl

GRAFISCH
ONTWERP
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U I T G A V E    Stichting Oude Groninger Kerken
T E K S T    Margreet Bakker, kunsthistorica
V O R M G E V I N G    FLaM grafisch ontwerp, Pieter Malfliet
F O T O G R A F I E    Pieter Malfliet, Stichting Oude Groninger Kerken, Omke Oudeman
R E D A C T I E    Stichting Oude Groninger Kerken, Museum Wierdenland, Margreet Bakker

Deze route werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Stichting Oude Groninger Kerken is niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of 
onvolledigheden in de aangeboden informatie. 
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“Dit zie je nergens anders: overweldigend mooie kerkjes, vrij 
in het groene Groninger land, zodat de eeuwenoude bakstenen 
muren rood-oranje opgloeien in het namiddaglicht. Daar moet 
Nederland heel zuinig op zijn”, aldus prof. dr. Trudy Dehue 
psycholoog, filosoof, publicist en ambassadeur van de Stichting 
Oude Groninger Kerken. Stap op de fiets en ontdek het zelf! 

De kerken op deze fietsroutes (behalve de kerk van Ezinge) zijn 
eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. De kerken  
zijn meestal open of de sleutel is in de nabijheid te verkrijgen.  
Een overzicht van deze ‘sleuteladressen’ en uitgebreide informatie 
over de kerken is te vinden op www.groningerkerken.nl 
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