
 2	 Eenumerhoogte		

Even buiten het dorp, aan de weg  

naar Leermens ligt nog een 

gedeeltelijke afgegraven wierde, 

de Eenumerhoogte. Dit is met 

5.3 meter de hoogste wierde van 

Groningen. Tijdens de afgraving 

van 1917 werd onder andere een 

Romeins cosmeticadoosje gevonden.

 einde Schansweg  brug  

Wierdeweg

 3	 Leermens	en	Sint	Donatuskerk	

Het tufstenen schip van de Sint Donatuskerk stamt vermoedelijk al uit 

de 11e eeuw. De grijze, ietwat poreuze tufsteen is van vulkanische 

oorsprong. Via de Rijn en IJssel werd deze steensoort uit de Eiffel 

aangevoerd. Op het kerkhof bevinden zich 19e eeuwse grafzerken met 

gedichten. 'Hai is om Leerms kommen' 

(‘hij is om Leermens gekomen’) is een 

bekende Groninger uitdrukking. Hiermee 

wordt op spottende wijze gezegd dat je 

weet wat er in de wereld te koop is.

   (begraafplaats aan linkerkant) 

 Kapslaan, Krewerd  Leermster 

Meedenpad, dit is een smal fietspad 

   brug (= Hoogholtje) 

14e eeuw toegevoegd. De twee oostelijke gewelven zijn met 13e eeuw-

se siermetselwerkpatronen beschilderd. Het orgel in de kerk is geda-

teerd 1531, de maker van het instrument is niet bekend. Dit orgel is 

een van de oudste nog bespeelbare instrumenten van ons land.

  Holwierde, Holwierderweg  brug, onder de N33 door  Gedempte 

Haven  Bierum

 7 Holwierde

 Het dorp Holwierde bestaat uit 

drie samengegroeide wierden. 

De kerk van Holwierde, een 

eenarmige kruiskerk wordt voor 

het eerst in 1247 vermeld. Aan 

het gebruikte bouwmateriaal is 

goed te zien dat de delen uit 

verschillende periodes dateren. 

Het schip met deels turfstenen muren dateert uit de late 11e eeuw. 

Omstreeks het midden van de 13e eeuw werd het in baksteen ver-

hoogd. Tijdens de bevrijding in april 1945 heeft de kerk zwaar geleden 

maar werd in 1951 hersteld.

 1e weg  Nansumerweg  Nansumerweg  Uitwierde

 8 Toren	en	kerk	van	Uitwierde

 De toren stamt al uit de 12e eeuw en de muren hebben een dikte van 

anderhalve meter. In 1840 werd de toren wegens bouwvalligheid met 

een kwart verlaagd, dit om erger te voorkomen. De windvaan op de 

	 Blikvangers	in	het	landschap
 De oude Groninger kerken weerspiegelen de volksaard van de mensen 

die honderden jaren geleden in deze provincie woonden en werkten: 

nuchter, eerlijk, sober en krachtig. De vele prachtige oude kerken en 

kerkterreinen hebben stuk voor stuk veel te vertellen over de provincie 

en haar rijke geschiedenis. Deze fietsroute voert langs een groot aan-

tal van deze kerken, vaak gelegen op een wierde. Veel van de dorpen 

waar je doorheen fietst, zijn afgegraven wierdendorpen. Het afgraven 

was vroeger een winstgevende activiteit. De vruchtbare wierdegrond 

werd als meststof gebruikt op de arme veen- en zandgronden en 

bracht veel geld op. Bovendien zorgde het voor extra werk in het dorp. 

	
	 Startpunt

 	 Loppersum, station
	

 Loppersum (beschermd dorpsgezicht), gelegen op een langgerekte 

wierde, lag vroeger op de oostelijke oever van de Fivel. Het was dan 

ook een handelplaats van belang. De prediker Liudger heeft er ver-

moedelijk in de 9e eeuw al een kerk gesticht. De huidige hervormde 

kruiskerk stamt uit de 13e/14e 

eeuw en kent een veelheid aan 

opeenvolgende bouwstijlen. 

Bekijk ook eens het orgel uit 

1562 dat gerestaureerd is door 

de beroemde orgelbouwer Arp 

Schnitger en de interessante 

grafzerken met wapens en 

 ornamenten.Vlakbij het station vind je Hotel Spoorzicht. Een uitste-

kende uitvalsbasis om de route te beginnen. 

  Parallelweg  spoor over  Bosweg (  fietspad Woldweg  
Zeerijp   Eenumerweg (=2,5km))  Eenum

 Het dorp Zeerijp lag vroeger aan zee. Een diepe inham van de 

Waddenzee eindigde daar in de monding van de Fivel. De naam Zeerijp 

betekent zeeoever. De hervormde kerk, oorspronkelijk gewijd aan St. 

Jacobus, is een rijzige kruiskerk met 

vijfzijdig gesloten koor en een vrij-

staande toren.

  Bosweg  Oosterwijtwerderweg 

 IJzerbaan (tegenover het Armhuis), 

kerk van Eenum   (= om het 

water heen)  Poortweg  brug

 

 1	 Eenum 

De bakstenen kerk op de wierde is in de 12e eeuw gebouwd. De grote 

ramen in de zuidgevel stammen uit de vroege 17e eeuw. De toren is in 

1701 gebouwd en wordt bekroond door een windvaan met de initialen 

van de borgheer Reindt Alberda, diens wapen en het jaartal 1710. De 

preekstoel dateert van 1654. Het pronkstuk van de kerk is het orgel 

dat in 1704 door Arp Schnitger werd gebouwd. De muurschilderingen 

zijn omstreeks 1600 aangebracht. 

  Leermens, Eenumerhoogte 

toren stelt de landbouwer Bos voor die de toren 

destijds behoedde voor totale afbraak. De kerk 

werd in 1839 gebouwd.

  Pastoriepad  Bakkerspad  Torenpad. Einde 

 Damlaan, rechts aanhouden bij T-splitsing  
bocht  (bij water = Uitwieder Maar), Paneel 

‘Zicht op Marsum’ 

 9 Zicht	op	Marsum

 Je kunt de Uitwierder Maar hier niet oversteken maar vooral in de 

herfst, winter en vroege lente heb je vanaf hier prima zicht op de kerk 

van Marsum. Deze Romaanse kerk uit de tweede helft van de 12e eeuw 

staat op het restant van een hoge dorpswierde. De gelijktijdig met de 

kerk gebouwde toren heeft op de verdieping een kapel of loge met uit-

zicht op de kerkruimte. In de kerk staat een in 1999 gebouwde replica 

van een middeleeuws orgel, het Theophilus orgel. Marsum is alleen via 

Appingedam bereikbaar, zie grijze weg (= Fivelweg) op de kaart.

  1e  parallel aan het 

spoor, onder het spoor en de 

weg door (N360),  volg 

vanaf hier door Appingedam 

de Fivolgoroute van de ANWB

    richting Appingedam, 

fietspad  Trekweg (gemeen-

te Delfzijl)  Delfzijlsterweg 

(gemeente Appingedam)

10 Appingedam

 Het stadje Appingedam, 

gelegen aan het 

Damsterdiep, was 

vroeger de hoofdstad 

van het historische 

gewest Fivelingo. Het is 

tezamen met de stad 

Groningen één van de 

twee steden met his-

torische stadsrechten in de provincie. Een aantal van de huizen werd 

deels boven het water (Damsterdiep) gebouwd, de befaamde  

‘hangende keukentjes’. Hieraan lag een praktische reden ten grondslag: 

 ruimtegebrek.

  je komt lang de Pastorielaan (rechts), daar vind je de kerk van 

Solwerd

11 Solwerd

 Deze kerk werd in 1783 

gebouwd. Naast de kerk staat 

een houten klokkenstoel. In de 

kerk vind je een gaaf interieur uit 

de bouwtijd. Het orgel is in het 

laatste kwart van de 19e eeuw 

door een nog onbekende orgel-

bouwer gemaakt en in 1942 in 

de kerk van Solwerd geplaatst.

blikvangers in het landschap
 4	 Hoogholtje	

 Een hoogholtje is in de provincie Groningen de benaming voor een 

hoge vaste voetbrug, hoog genoeg om schepen te laten passeren. 

Aan beide zijden bevindt zich een 

trap. Omdat hoogholtjes ook wel 

van staal of beton gemaakt zijn 

spreekt men ook wel van hoog-

iezertje of hoogbetontje.

 fietspad  Kloosterweg (gewone 

weg naar Arwerd)

 5 Arwerd

 De uitgang ‘werd’ betekent wierde. De naam van dit gehucht betekent 

‘Arendswierde’. Op de wierde staat een eeuwenoude kop-hals-romp-

boerderij. Deze naam wordt ontleend aan de kenmerkende bouw: het 

voorhuis (kop) wordt door een laag tussenstuk (hals) verbonden met de 

grote schuur (romp).

 

 Kloosterweg 

 6 Krewerd

 De naam van dit dorp betekent 

‘Kraaienwierde’. Het is een char-

mant wierdendorpje met eenvoudige 

bebouwing. De wierde is voor een 

deel afgegraven. De kerk werd in 

1280 gebouwd en de toren is in de 

  rotonde  Solwerderweg  Appingedam  Solwerderweg  

Solwerderstraat      Cornelis Albertstraat  fietspad (langs 

water), einde fietspad  Westersingel  Tjamsweersterweg, snelweg 

N360 oversteken (voorzichtig!)  

12  Tjamsweer

 De kerk van Tjamsweer behoort tot de laatst gebouwde middeleeuwse 

kerken van de provincie. In de huidige gedaante kwam het gebouw 

tot stand na een verwoesting in 1537 van een tufstenen voorganger. 

Hiervan werden de fundamenten 

opnieuw gebruikt. Op het kerkhof zijn 

interessante graven te vinden zoals 

aan de zuidzijde de grafkelder met 

 neogotische ingang voor de bewoners 

van Ekenstein.

 Tjamsweerderweg  Damsterweg  

Oosterwijtwerd  Schoolweg, dat is 

het vervolg van de route. Maar ga je 

eerst even  de Dorpsstraat in, dan 

kom je bij de kerk van Oosterwijtwerd

13 Oosterwijtwerd 

 Deze kerk is in de 12e eeuw gebouwd. De dakruiter werd in 1632 

gebouwd en hij wordt bekroond door een windwijzer met het wapen van 

Ripperda. De kerk heeft een gaaf interieur met een preekstoel uit 1666. 

In het koor hangen drie rouwborden voor de familie Ripperda en een zand-

stenen epitaaf (= grafschrift) voor Gijsbert Herman Ripperda uit 1695.  



					Leer het echte Groningen kennen met de Groningen 7,  
een selectie van kenmerkende bezienswaardigheden van stad  
en provincie. De G7 zijn: stad Groningen, Lauwersmeer, 
Pieterburen, Bourtange, de Borgen, de Kerken en de Wierden. 
Met deze fietsroute leer je de kerken kennen als één van de G7.

VVV	Groningen
Voor meer informatie over de stad en de provincie ga je naar  
de VVV. Hier vind je onder andere een uitgebreid assortiment 
(G7 fiets-)routes in en om Groningen, waaronder Groningen 
Fietsstad en de Vijftien Wierdenroute.

Stichting	Oude	Groninger	Kerken	(SOGK)
SOGK beheert bijna zestig kerken in de provincie Groningen. De 
stichting zet zich in voor de instandhouding en het gebruik van 
deze monumenten. Zie www.groningerkerken.nl.

Grote Markt 25 (t.o. de Martinitoren)
T	0900 202 30 50 (E 0,45)
E	info@vvvgroningen.nl
I		www.toerisme.groningen.nl

Lengte route: ca. 30 kilometer
 = rechtdoor of weg volgen naar
 = linksaf
 = rechtsaf

Onder het koor 

bevindt zich de graf-

kelder voor de familie 

Ripperda.

 Schoolweg in

 Aan de Schoolweg 4 

vind je Eetcafé 

Veldzicht, prachtig 

gelegen aan de 

Leermenstermaar.

 bij Eetcafé Veldzicht Brug  Eenum  Schoolweg  

Oosterwijtwerderweg  fietspad  Eenum 

 [de kerk is al tijdens de heenweg 

bezocht] 

 In Eenum  IJzerbaan op, naar 

de kerk, (smal pad), aan het eind 

 Pastorieweg, aan het eind 

 Bosweg doorrijden en in de 

verte zie je Loppersum met de 

kerktoren alweer liggen

 

 

Kerken zijn met hun sobere architectuur en ingetogen 

interieurs kenmerkende elementen van het Groninger land. 

Deze fietsroute door Noordoost Fivelingo voert langs een 

aantal van deze blikvangers in het Groninger landschap. 

Dit is een vooral weidegebied dat doorsneden wordt door 

veelal kronkelende maren, sloten én fietspaden.

	 Sleuteladressen SOGK-kerken

 Eenum  Marsum (staat altijd open)

 J. Brik-Dales J. en A. Dijkema

 IJzerbaan 7 Marsumerweg 14

 0596-572662 0596-623565

 Krewerd  Solwerd

 M.A. Bos H. Bolt

 Pastorieweg 8 Heilliggravenweg 3 (Appingedam) 

0596-622347 0596-623169

 Uitwierde (toren) Oosterwijtwerd

 G. Pool M.W. Meijer

 Wierderweg 24 Dorpsstraat 1

 0596-617028 0596-628581
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