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Informatie Kerk Route algemene informatie

Fietsen zijn eventueel te huur bij Bomekamp Tweewielers, 
Langestraat 4, Loppersum. 

Beginpunt NS-station Loppersum. Met de rug naar het station 
LA. Aan eind van de straat LA en direct RA richting Wirdum. Na 
het plaatsnaambordje Wirdum LA de wierde op naar de kerk. 

De kerk van Oosterwijtwerd is gewijd aan Maria. Het is 
samen met de kerkjes van Eenum en Marsum een van de 
oudste bakstenen kerkjes van Groningen. Het kerkje is ge-
bouwd rond 1200 en heeft een inspringend halfrond koor. 
Maria, moeder van God, werd in de middeleeuwen ook in 
Oosterwijtwerd intens vereerd, het dorp had zelfs enige 
reputatie als bedevaartsplaats. De zijgevels van de kerk 
hebben op 3,5 meter hoogte een horizontale versnijding. 
Daarboven bevinden zich de ramen, deels de oorspron-
kelijke romaanse ramen deels vergrote ramen. Op het dak 
een dakruiter ter vervanging van de omgevallen toren.
Binnen scheidt een houten schotwerk het schip van het 
koor. In het koor is tegen de oostmuur een zandstenen 
epitaaf, een stenen rouwbord, aangebracht ter herinnering 
aan de heer Ripperda, borgheer van Oosterwijtwerd en 
omliggende dorpen, overleden in 1695. Onder het koor zit 
de grafkelder van de familie Ripperda. De kerk is eigen-
dom van de SOGK.  

Adres: Dorpstraat 29. De kerk is meestal geopend, meer-
dere sleuteladressen in de Dorpstraat. In de kerk staat 
koffie, thee en frisdrank klaar voor de bezoekers.

Voor de kerk RA, buiten het dorp LA fietspad op, Zuider-
weg, einde RA. Bij bordje fietsroute Trap LA, Bolhuislaan. 
Bij T-splitsing LA en bij volgende T-Splitsing weer LA, richt-
ing Oosterwijtwerd. Einde fietspad LA, bij dorp RD en even 
verder LA tot aan de kerk. 

Vanaf de kerk terug naar begin van het dorp daar LA richting 
Appingedam. In bocht van de weg LA fietspad richting Nije 
Klooster. In Nije Klooster RD smal fietspad op (met bord 
verboden voor honden). Einde fietspad LA naar Krewerd, 
RD tot aan de kerk. 

Adres: Kerkweg 24, sleuteladres Kerkweg 22, de sleutel 
ligt in het kastje achter de brievenbus van Kerkweg 22.

Horeca: restaurant ‘t Regthuys tegenover de kerk.

De kerk van Wirdum is gebouwd in de 13e eeuw. Een 
toren die in dezelfde periode is gebouwd is in 1878 
afgebroken. In de dakruiter die daarvoor in de plaats is 
gekomen, hangt een klok uit 1639. De lange gevels heb-
ben een horizontale geleding. In de onderste helft van de 
gevel zijn rondboognissen aangebracht, daarboven zitten 
in de noordgevel kleine romaanse ramen en in de zuid-
gevel vergrote gotische ramen. Aan de oostkant van de 
noordgevel zit een knielnis, een zogenaamde hagioscoop 
waardoor mensen die de kerk niet in mochten (bannelin-
gen, pestlijders enz.) toch de heilige handelingen bij het 
altaar konden volgen.
Binnen is in de zuidmuur van het koor een sacramentsnis 
te vinden en in de noordmuur een piscina (zie de al-
gemene informatie). Op de dagkanten van het middelste 
raam in het koor zijn nog resten van schilderingen uit de 
15e eeuw te zien. De kerk is eigendom van de SOGK. 

Lengte: 30 km

Stichting Oude Groninger Kerken
De provincie Groningen is bekend om 
zijn grote aantal bakstenen kerken uit de 
13e en 14e eeuw. Bijna elk dorp heeft er 
één. De kerken staan meestal midden in 
het dorp en hebben over het algemeen 
een eenvoudig rechthoekig grondplan, 
zij worden zaalkerken of een-beukige 
kerken genoemd. De oudste kerken uit de 
12e eeuw zijn gebouwd in romaanse stijl. 
Kenmerken hiervan zijn kleine ramen met 
rondbogen, dikke muren en alleen tegen 
de dakrand een zogenaamde muizentand-
versiering. De kerken van iets latere 
datum noemt men romano-gotisch of 
laat-romaans. Kenmerkend voor deze stijl 
zijn het siermetselwerk en de horizontale 
geleding van de gevels. Binnen hadden 
deze kerken van oorsprong koepelgewel-
ven, deze zijn helaas vaak afgebroken. 
Ook de torens van de kerken hebben de 
tand des tijds niet altijd doorstaan. Waar 
ze afgebroken zijn, zijn ze vervangen door 
zogenaamde dakruiters op de westkant 
van het dak. In deze dakruiters hangen 
vaak nog de middeleeuwse klokken. Een 
groot deel van de Groninger kerken is 
eigendom van de Stichting Oude 
Groninger Kerken (SOGK).

Fietsen langs kerken in Fivelingo
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In Krewerd de Holwierderweg terug nemen richting 
Holwierde. Onder de N33 door. Bij T-splitsing LA richting 
Spijk. Waar de weg naar rechts buigt RD Feldwerderweg. 
Voor het tunneltje RA de weg parallel aan de snelweg vol-
gen. Even voorbij Restaurant Eemshaven LA onder de weg 
door naar Losdorp en Godlinze. In Godlinze bordjes Kerk 
volgen, links om de wierde heen.

Weg vervolgen en via de provinciale weg richting Zeerijp. 
Na ongeveer twee kilometer LA fietspad. Op T-splitsing in 
het gehucht Lutjerijp LA en voor bordje doodlopende weg 
RA. Einde fietspad RA naar Leermens. 
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De kerk van Godlinze is gewijd aan de heilige Pancra-
tius (een jonge Romeinse martelaar). Resten van een 
tufstenen kerk uit de 11e eeuw zijn nog zichtbaar. In de 
12e en de 13e eeuw is de kerk uitgebreid met baksteen, 
verhoogd en naar het westen verlengd. De toren stamt uit 
de 12e eeuw en is deels herbouwd in 1554. De klok is uit 
1435 en eveneens gewijd aan de heilige Pancratius.
Het interieur is overwelfd met koepelgewelven die rijk zijn 
beschilderd. Ook op de wanden bevinden zich figuratieve 
schilderingen. De oudste schilderingen dateren uit de 13e 
eeuw meest non-figuratief. In opdracht van Bisschop 
Knijff, de eerste bisschop van Groningen, zijn in 1571 
nieuwe schilderingen aangebracht, hij hoopte daarmee de 
Reformatie op afstand te houden. Het orgel is gebouwd 
door Arp Schnitger in het begin van de 18e eeuw. Bij-
zonder in deze kerk is het vrijstaande sacramentshuis uit 
1425. De kerk is eigendom van de SOGK.  

Adres: Hoofdweg 36, sleutel Hoofdweg 27 de fietsen-
maker tegenover de kerk.

De Feldwerderweg verwijst naar het Benedictijner klooster 
Feldwerd dat eind 12e eeuw werd gesticht. In de 15e 
eeuw was het een van de rijkste kloosters van de Omme-
landen. Rond 1600 is het klooster buiten gebruik geraakt 
en later afgebroken.

De kerk van Krewerd is 
eveneens gewijd aan Maria. 
De kerk is gebouwd rond 1275 
in opdracht van de weduwe 
Tyadeke naar aanleiding van 
een door haar gedane belofte 
aan God. Later heeft zij de kerk 
geschonken aan het klooster 
Bloemhof in Wittewierum. De 
toren is van latere datum, gebouwd in de 15e eeuw. De 
kerk heeft nog stenen gewelven. Het westelijk gewelf is 
een kruisribgewelf met vier ribben, de andere gewelven 
zijn koepelgewelven met elk acht ribben. Alle gewelven 
zijn beschilderd met decoratieve patronen. Schip en koor 
zijn gescheiden door een stenen doksaal, een van de 
weinige complete doksalen in Groningen.  Op het dok-
saal staat een van de oudste nog bespeelbare orgels van 
Nederland, gebouwd in 1531. De kerk is eigendom van de 
SOGK. 

Adres: Kerkpad 8, sleutel Pastorieweg 8, de extra kilo-
meters fietsen om de sleutel op te halen en weer terug te 
brengen zijn zeker de moeite waard.

Voor de sleutel van de kerk, voor 
de kerk RA Pastorieweg, deze 
helemaal uitrijden tot de boerderij 
Pastorieweg 8, ongeveer ander
halve kilometer.

Middeleeuwse kerken
Alle middeleeuwse kerken in Groningen 
zijn gebouwd voor de katholieke eredienst. 
De gebouwen zijn oost-west georiënteerd 
met aan de oostkant de meest heilige 
ruimte, het koor met het altaar. Soms 
heeft het koor een halfronde vorm of een 
driezijdige vorm, maar het kan ook een 
rechtgesloten gevel zijn. In de koorruimte 
is in veel kerken een sacramentsnis te 
zien, een nis in de muur waar het liturgisch 
vaatwerk werd opgeborgen. Ook een zo-
genaamde piscina is vaak aanwezig, een 
nis, lager in de muur dan de 
sacramentsnis met een opening, een 
ronde buis naar buiten. Hier waste de 
priester zijn handen nadat hij de hostie ge-
hanteerd had en liet dan gods water over 
gods akker lopen. Oorspronkelijk waren 
er twee ingangen in de kerk: in de noord-
gevel voor de vrouwen en in de zuidgevel 
voor de mannen. Meestal 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 om heen. Zo is ook in de gevels 
te zien waar bijvoorbeeld nog meer ramen 
hebben gezeten. Met de 
Reformatie en vooral na 1594 zijn alle 
kerken in Groningen protestants ge-
worden. De altaren werden weggehaald 
en de gewelfschilderingen gewit. De 
preekstoel kreeg een prominente plaats in 
de kerk, soms op de plek waar het altaar 
had gestaan, maar meestal middenin de 
kerk tegen een van de zij-muren. De 
banken in de kerken zijn over het alge-
meen uit de 17e of 18e eeuw. Ook werden 
rond die tijd vaak grotere ramen
aangebracht in de kerken. 
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De huidige ramen dateren uit de 16e eeuw. De oostgevel 
is gebouwd in 1845 na afbraak van het oorspronkelijk in-
springende koor. De toren is rond 1700 gebouwd en hangt 
nu scheef ten gevolge van het 
afgraven van de wierdegrond 
in de 20e eeuw. De klok in de 
toren is van 1410. Ook binnen 
is aan de beschildering rond 
de ramen te zien dat deze zijn 
vergroot. De muurschilderin-
gen dateren waarschijnlijk van 
het laatste kwart van de 16e 
eeuw.
Het orgel is gemaakt door Arp 
Schnitger in 1704 en geres-
taureerd door van Oeckelen. 
De kerk is eigendom van de 
SOGK.  

Adres: IJzerbaan 1, de kerk is 
van april t/m oktober 
dagelijks geopend. Sleutel 
IJzerbaan 7. 

Het kerkje van Eenum is samen met de kerkjes van 
Oosterwijtwerd en Marsum een van de oudste bakstenen 
kerkjes in Groningen, bouwjaar circa 1200. Aan de gevels 
is te zien dat er in de loop der jaren veel aan de kerk 
verbouwd is. Er zijn veel dichtgezette ramen te zien en 
lijsten die in het niets eindigen. 

Weg vervolgen en over de brug RA, Schansweg. Via de 
hoogste wierde van Groningen de Eenumerhoogte ( 5,3 
meter hoog) richting Eenum. Bij het begin van dit dorp 
waar de weg naar links buigt RD, Poortweg, RD Poortven-
pad, naar de ijsbaan cq het voetbalveld, RA om de ijsbaan 
heen via de IJzerbaan de wierde op naar de kerk.

De kerk van Leermens is gewijd aan de heilige Donatus, 
een Romeinse bisschop. De oorspronkelijke tufstenen 
kerk uit de 10e of 11e eeuw is deels afgebroken en her-
bouwd met baksteen. In de 13e eeuw zijn dwarsbeuken 
aangebouwd met altaarnissen. Ook is toen een rechthoe-
kig koor gebouwd. Deze 13e eeuwse uitbreidingen zijn in 
romano-gotische stijl uitgevoerd. De gevels zijn rijk 
versierd met gelede rondbogen en spaarvelden met bak-
steenmozaïek. In de noordgevel zitten twee hagioscopen. 
Binnen zijn nog de resten van een doksaal te zien, vooral 
aan de zuidwand met een Dorische zuil. In het doksaal zit 
ook een altaarnis. Veel kerken hadden meerdere altaren 
waar missen opgedragen werden, vaak in opdracht van 
rijke families. Het koepelgewelf van het koor is beschilderd 
met baksteenimitatie. In de rozet 
staat in het midden het Lam Gods 
afgebeeld en er omheen de sym-
bolen van de vier evangelisten. 
Deze schilderingen en de andere 
muurschilderingen dateren uit de 
15e eeuw.  

Adres: Kerkpad 7, sleutel 
Rondweg 46, Kerkpad af fietsen 
nr 46 is op de hoek van het Kerk-
pad en Rondweg.
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Fivelingo
De Fivel was een klein riviertje, dat 
ontsprong in de hoogveenmoerassen 
rond Slochteren en Hoogezand. Tussen 
het hoger gelegen veen met kleigebieden 
bij Zeerijp en ‘t Zandt aan de ene kant en 
Winsum en Warfum aan de andere kant, 
vormde zich een trechtervormige baai. 
Bij Loppersum was deze baai al 70 meter 
breed. Op de kwelderwallen vestigden zich 
mensen, eerst alleen in de zomer om hun 
vee te weiden op de vruchtbare gronden, 
later permanent. Omstreeks 1200 zijn de 
eerste doorlopende dijken aangelegd 
parallel aan de kwelderwallen. Daarna is 
het gebied successievelijk ingepolderd. 
Deze fietstocht volgt min of meer de 
oostelijke kwelderwal van de oorspronke-
lijke Fivelboezem. 



bevinden zich acht schilderingen die het leven van Maria 
verbeelden. De zuidkapel wordt de Broederkapel ge-
noemd en heeft geen schilderingen. De gewelven van de 
koortraveeën bevatten ook figuratieve schilderingen onder 
andere een afbeelding van het laatste oordeel en van 
Petrus en Paulus. De schilderingen dateren van het eind 
van de 16e eeuw.

Adres: Kerkpad, sleutel bij de Wereldwinkel, Nieuwstraat 4 
of de drogist Hogestraat 7.

Loppersum ligt van oorsprong op een langgerekte wierde, 
kenmerkend voor een handelsdorp. Loppersum was in de 
vroege middeleeuwen al een van de grootste woonkernen 
van Fivel(in)go. Het dorp heeft thans nog een bescheiden 
centrumfunctie. Horeca: Hotel Spoorzicht, Molenstraat 11.
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Vanaf hier rijdt u zo weer terug naar het beginpunt, het 
NS-station van Loppersum (500 meter).

Einde route.

De kerk van Loppersum is een grote kruiskerk gewijd aan 
Petrus en Paulus. De bouw is gestart na een brand in 
1217, het tufsteen van de oude kerk is verwerkt in de nieu-
we bakstenen kerk. In 1217 is eerst een eenvoudige rech-
thoekige kerk gebouwd, later in 1250 zijn de dwars- armen 
aangebouwd. In 1480 zijn de twee koorkapellen gebouwd. 
Het koor is van nog later tijd en in gotische stijl uitgevoerd 
met hoge ramen met tracering. Binnen vallen in het schip 
de koepelgewelven op met hun ingenieuze vormgeving. 
De noordkapel is gewijd aan Maria, op de twee gewelven 

Terug over de IJzerbaan en LA de Pastorieweg op. Aan het 
eind RA, Bosweg naar Loppersum en het station.
Voor de kerk: in Loppersum over het spoor RD, Molenweg, 
voorbij het Gemeentehuis LA, Raadhuisstraat. 

Colofon: 
Dit is een uitgave van de 
Stichting Oude Groninger Kerken. 
www.groningerkerken.nl
Route en tekst: Margreet Bakker en Koos 
Lammerts (SOGK-vrijwilligers)
Fotografie: SOGK en Marketing Groningen 
Opmaak: DTP at home
juni 2011

Wierden
Wierden zijn door mensen opgeworpen 
heuvels, veelal op oeverwallen van getijde-
stromen om in het onbedijkte land bij vloed 
droge voeten te houden. Ze zijn ontstaan 
vanaf 600 voor Christus. Rond 1200 na-
men de monniken de dijkaanleg ter hand, 
overstromingen werden uitzonderingen 
en zo verloren de wierden hun functie. In 
Groningen zijn ongeveer 100 grote 
wierden en veel kleine huis- en onbe-
bouwde wierden. Veel wierden zijn in het 
begin van de 20e eeuw helaas afge-
graven. Het afgraven was vroeger een 
winstgevende activiteit. De wierdegrond is 
namelijk vruchtbaar en werd als meststof 
gebruikt op de arme veen- en zandgron-
den en bracht veel geld op. En bovendien 
zorgde het voor extra werk in het dorp, wat 
ook niet onbelangrijk was!

Ezinge


