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Informatie Kerk Route algemene informatie

Weg vervolgen, even verderop staat links het Sint 
Anthonygasthuis, gebouwd in 1517. RD over de 
Rademarkt en de Oosterstraat, naar de Grote Markt.

Start Hoofdstation Groningen. Bij de fietsenstalling kunnen 
fietsen worden gehuurd. Met de rug naar het station, RA 
Stationsweg, bij eerste brug RD Zuiderpark, bij volgende 
brug LA Oosterbrug. Even verder de neogotische Sint 
Jozefkerk.

Halverwege de Nieuwe Ebbingestraat staat links de 
Nieuwe Kerk, in 1664 gebouwd als eerste protestantse 
kerk in de stad. De kerk is gebouwd op het terrein van 
een begraafplaats van slachtoffers van de pest, dat toen 
nog buiten de stadsmuren lag. De kerk wordt nog steeds 
gebruikt, nu door de PKN-gemeente Groningen.
De kerk is in renaissancistische stijl gebouwd met een 
Grieks kruis als grondplan, dus met vier armen van gelijke 
lengte. In de hoeken tussen de armen zijn woningen 
gebouwd. 

Volg vanaf de kerk de noordzijde van de Grote Markt, 
RA Oude Ebbingestraat, RD over het water Nieuwe 
Ebbingestraat.

In de 15e eeuw is een gotisch koor gebouwd en zijn de 
zijbeuken verhoogd tot de hoogte van het middenschip 
waardoor een zaalkerk ontstond.
De huidige toren is gebouwd in eind 15e eeuw in 
concurrentie met de Domtoren in Utrecht.

De kerk heeft bijzondere muurschilderingen uit de 14e en 
15e eeuw en bezit het grootste 
barokorgel van Nederland. 

De kerk is van mei t/m augustus 
geopend dinsdag t/m zaterdag 
van 12 tot 17 uur. De rest van 
het jaar alleen op zaterdag van 
12 tot 17 uur.

Op de Grote Markt staat ook 
het monumentale stadhuis in 
neoclassicistische stijl gebouwd 
in 1810 door Jacob Husley. 

De Sint Jozefkerk is gebouwd in 1885 door de bekende 
architect P.J.H. Cuypers (van het Rijksmuseum in 
Amsterdam). De Jozefkerk is de tweede katholieke kerk 
die in de stad gebouwd werd nadat het katholicisme 
in 1795 ook in het noorden als godsdienst weer werd 
toegestaan. Tegenwoordig is het een kathedraal, de 
zetel van de bisschop van het Bisdom Groningen – 
Leeuwarden. De voorloper was de Sint Martinuskerk 
in de Broerstraat. Deze is afgebroken ten behoeve van 
de Universiteitsbibliotheek. De officiële naam is de HH 
Martinus en Jozef kerk. De kerk is onder andere gewijd 
aan Jozef, de timmerman omdat in de toen nieuwe 
Oosterpoortwijk veel ambachtsmensen kwamen wonen. 
Bijzonderheden van de kerk: de toren heeft een gietijzeren 
structuur en luchtbogen aan de zijgevels. De kerk is 
regelmatig geopend.

Lengte: 30 en 40kmFietsen langs kerken in stad en Reitdiepgebied
Het Reitdiepgebied
Het Reitdiepgebied (ook wel minder juist 
Reitdiepdal genoemd ) behoort tot de 
oudste cultuurlandschappen van Europa. 
De sterk meanderende rivier de Hunze 
(nu Reitdiep) verbond Groningen met de 
zee. In het huidige landschap zijn op veel 
plaatsen de oude rivierbeddingen nog 
goed zichtbaar. Tot de aanleg van het 
Eemskanaal in 1876 was het Reitdiep de 
enige open verbinding van Groningen met 
de zee. De Noorderhaven in Groningen 
was dan ook een getijdenhaven. Door het 
leggen van een dijk bij Zoutkamp in 1877, 
met daarin een spui- en een schutsluis, 
verdween de open verbinding. Daardoor 
verdween ook de invloed van eb en 
vloed uit de stad. Het Reitdiepgebied is 
voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst 
van de UNESCO.

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 in midden van 
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 romanogotisch 
of laat-romaans. Kenmerkend voor 
deze stijl zijn het siermetselwerk en de 
horizontale geleding van de gevels. 
Binnen hadden deze kerken van 
oorsprong koepelgewelven, 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).

Op de Grote Markt staat de 
Martinikerk met de Martinitoren. 
Deze kerk is gewijd aan Sint 
Maarten van Tours (de Sint 
Maarten van elf november) 
die patroonheilige van het 
bisdom Utrecht was, Groningen 
behoorde tot dat bisdom.
Waarschijnlijk is de eerste 
kerk op die plek, een kerk van 
tufsteen geweest gebouwd rond 
het jaar 1000. In 1220 is er een 
bakstenen kerk voor in de plaats 
gekomen in romanogotische stijl. 
Dit was een kruiskerk. 
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Vanaf hier hebt u de keuze tussen een lange route via 
Feerwerd, Fransum en Aduard naar Groningen of een korte 
route via Oostum terug naar de stad

Lange route:
Weg vervolgen Torensmaweg, richting Feerwerd, RD over 
brug Aduarderdiep (in 15e eeuw gegraven door monniken 
van het Aduarder klooster), in Feerwerd RA over brug naar 
de kerk. 
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De Sint Jacobuskerk van Feerwerd is gebouwd 1e helft 
13e eeuw en gewijd aan Jacobus de Meerdere. De kerk 
is gepleisterd zodat de kloostermoppen niet (meer) te 
zien zijn. Het interieur is in de 19e eeuw hersteld. De 
oorspronkelijke koepelgewelven zijn vervangen door een 
houten plafond. De kerk is eigendom van de SOGK. 

Adres: Valgeweg 3, sleutel Valgeweg 6

In Feerwerd staat ook een 8-kantige koren- en pelmolen 
“Joeswert” uit 1855.

Adres: Burg. Brouwerstraat 3, sleuteladres huisnummer 2.

In Garnwerd zijn meerdere horeca gelegenheden. Men 
kan zwemmen in het Reitdiep.

De romaanse Sint Ludgerkerk van Garnwerd is net 
als veel kerken in Groningen in verschillende etappes 
gebouwd. Het koor is het oudste deel van deze kerk uit 
de 13e eeuw, het schip is uit de 14e eeuw en de toren uit 
1751. Het orgel is van 1806. Ludger of Liudger leefde van 
742 tot 809 en was missionaris in de Friese landen waar 
Groningen ook toe behoorde. Later werd hij bisschop van 
Münster. De kerk is eigendom van de SOGK.

Op de wierde RA, dan LA Wierumerschouwsterweg, RA 
fietspad op naar Garnwerd langs de gehuchten Hekkum 
en De Raken.

Einde fietspad LA over brug Reitdiep. Links de 8-kantige 
stellingmolen de Meeuw uit 1851, een bovenkruier, rechts 
café-restaurant Hamming, authentiek café uit de 19e 
eeuw. 

RD Hunzeweg tot de kerk. 

De van oorsprong 13e eeuwse romaanse kerk van Adorp 
is in de 17e eeuw grondig verbouwd. De toren en het 
koor zijn toen afgebroken en hoge ramen aangebracht 
ter vervanging van de kleine romaanse. Binnen zijn 
nog de aanzetten van muraalbogen zichtbaar die het 
koepelgewelf gedragen hebben. Bijzonder: het offerblok 
in de dooptuin heeft 3 sleutelgaten en kon dus alleen door 
drie man tegelijk geopend worden. De kerk is eigendom 
van de SOGK. 

Adres: Torenweg 6, sleutel Torenweg 1.

In Adorp LA Torenweg tot aan de kerk.

Even verder is hier het meanderende Selwerderdiepje te 
zien, de voormalige Hunze.

RA Bedumerweg, aan einde door rechter fietstunnel 
richting Adorp. RA Walfriduspad en -brug over het van 
Starkenborghkanaal. Dit is grootste spoor- en fietsbrug in 
Noord Nederland en genoemd naar door de Noormannen 
vermoorde en heilig verklaarde landontginner uit Bedum.

Wierden 
Wierden, in het fries terpen, zijn door 
mensen opgeworpen heuvels, veelal op 
oeverwallen van getijdenstromen om in 
het onbedijkte land bij vloed het droog 
houden. Ze zijn ontstaan vanaf 600 voor 
Chr. Rond 1200 namen 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 onbebouwde wierden. 
Eind 19e eeuw ontdekte men dat de 
wierdegrond zeer vruchtbaar was en een 
aantrekkelijk handelsproduct. Wierden 
werden afgegraven en de grond verkocht, 
vooral naar Drenthe. Het veen in Drenthe 
is vruchtbaar gemaakt met Groningse klei 
uit de wierden. 
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Rechts de 13e eeuwse romanogotische kerk van 
Leegkerk. Ook bij deze kerk zijn de verschillende 
bouwperiodes goed te zien. De westgevel is het 
oudste deel van de kerk en gebouwd in romaanse en 
romanogotische stijl. De rest van 
de kerk is van later datum en is in 
gotische stijl gebouwd. Bijzonder 
is de piscina in de koormuur 
omlijst met schilderingen. De 
naam Leegkerk verwijst naar de 
lage kerk die zich onderscheidt 
van de hoge kerk in Hoogkerk. 
De kerk wordt nu door de SOGK 
grondig gerestaureerd. 

Adres: Leegeweg 38, sleutel 
Leegeweg 23/1.

Burg.Seinenstraat vervolgen, in flauwe rechterbocht LA, 
langs het water de Lindt, einde fietspad LA naar streekje 
genaamd Nieuwklap. Onder de brug RA kanaal volgen, 
bij driesprong LA over brug, Aduarderdiepsterweg, LA 
fietspad richting Leegkerk, RA op driesprong, Leegeweg 
naar de kerk. 

Aan de linkerkant van de weg, midden in Aduard, staat 
de “Abdijkerk” (het gebouw met de klok). Dit is de 
ziekenzaal van het voormalige Sint Bernardusklooster, 
een Cisterciënzer klooster gesticht in 1192. Deze 
ziekenzaal is gebouwd in 1295. Het klooster groeide uit 
tot een van de grootste kloosters in Noord-Nederland. 
Haar monniken hebben voor de bedijking en afwatering 
van dit gebied gezorgd en hebben ook het bakken van 
baksteen geïntroduceerd in Groningen. In 1580 is het 
kloostercomplex verwoest, alleen de ziekenzaal (nu in 
gebruik als kerk) staat er nog.

Het gebouw is te bezoeken in overleg met het 
Kloostermuseum Hofstraat 45, geopend van april t/m 
oktober van dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur en 
zondag van 13 tot 17 uur. Het museum is tevens een 
koffie en theeschenkerij.

Weg vervolgen, op driesprong RD en bij van Starkenborgh-
kanaal RA, LA over brug, via Burg. Seinestraat Aduard in.

Bij de boerderij met de naam Arbere (eens een voorwerk 
van het klooster te Aduard) staat een klein kerkje. Dit 
is door de eigenaar van de boerderij, A. Harkema, 
eigenhandig gebouwd. 
Het nabij gelegen theehuis, een kopie van de ziekenzaal 
in Aduard, is in de zomer de hele week geopend tot 18 uur 
en van oktober t/m april van woensdag t/m zondag.

Terug naar driesprong, fietspad LA. 

Op de wierde staat de vroeg romanogotische 13e eeuwse 
kerk omringd door een paar boerderijen. Oorspronkelijk 
had de kerk een klein inspringend koor. Toen deze 
koorruimte in de 16e eeuw, te klein werd is er een groter 
koor gebouwd. Dit is aan de buitenkant van de kerk goed 
te zien. Heel bijzonder binnen is de stenen preekstoel, 
hiervan zijn er maar enkele in heel Nederland. De kerk is 
eigendom van de SOGK. 

Adres: Fransumerweg 4, sleutel Fransumerweg 1

Terug naar de Torensmaweg, RA, 1e weg LA Meedenerweg, 
RA naar Beswerd, RA fietspad volgen richting Den Ham. 
Op driesprong van fietspaden LA naar Fransum. 

Boerderijen
In het landschap ziet u de kop-hals-
rompboerderijen, de meest voorkomende 
boerenbehuizing ten noorden van de Stad. 
Het zou die naam gekregen hebben omdat 
het gebouw lijkt op een liggende koe. Het 
is een oorspronkelijk Fries boerderijtype. 
Dat dit type hier veel voorkomt is niet 
zo verwonderlijk, want de Ommelanden 
(Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo) 
waren tot ver in de middeleeuwen Fries 
gebied. De uiteindelijke vorm van dit 
boerderijtype heeft een praktische reden 
gehad namelijk brandgevaar. Woonhuis 
en schuur zijn door een lage, smalle 
verbinding van elkaar gescheiden. Als er 
brand was in het woonhuis dan kon vaak 
de schuur worden behouden en andersom. 
Maar om het brandgevaar toch zo klein 
mogelijk te houden, werden de meeste 
handelingen waarbij vuur nodig was buiten 
de boerderij gedaan, in de stookhut: 
koken, brood bakken enz. Bovendien ligt 
om de meeste boerderijen een gracht, 
niet alleen ter beveiliging maar ook voor 
bluswater.

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 
driehoekige 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 zogenaamde piscina is vaak 
aanwezig, een nis, lager in de muur dan 
de sacramentsnis, met een opening, 
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Rechts de Der Aa- kerk gewijd aan Maria en Sint Nicolaas. 
Oorspronkelijk de kerk van Onze Lieve Vrouwe ter Aa. Het 
eerste kerkgebouw op deze plek is van voor 1246, een 
romaanse kruiskerk. In de 15e eeuw is de kerk voorzien 
van een gotisch koor en van zijbeuken. De toren is 
ingestort in 1671 en opnieuw opgericht in 1710. De kerk is 
gebouwd in de buurt waar het riviertje de Aa door de stad 
loopt. Patroonheilige is Sint Nicolaas, de beschermheilige 
van de schippers. De kerk is niet goed onderheit en 
helt bij het koor achterover. De kerk is op aanvraag te 
bezichtigen.
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een ronde buis naar buiten. Hier waste 
de priester zijn handen nadat hij de 
hostie hanteerde en liet dan gods water 
over gods akker lopen. In sommige 
kerken zitten aan de oostkant van de 
zijgevels lage kleine openingen. Dit zijn 
hagioscopen. Deze raampjes gaven zicht 
op het altaar zodat mensen die de kerk 
niet in mochten (bijvoorbeeld pestlijders of 
bannelingen) toch de heilige handelingen 
konden volgen. Oorspronkelijk waren er 

twee ingangen in de kerk: in de noordgevel 
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 geworden. De altaren werden 
weggehaald en de gewelfschilderingen 
overgewit. 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 algemeen uit de 17e of 18e eeuw. 
Ook zijn vaak rond die tijd grotere ramen 
aangebracht omdat toen gelezen moest 
kunnen worden in de kerk, iets wat bij de 
katholieken niet nodig was.

RD Ubbo Emmiusstraat over de H.N.Werkmanbrug van 
het Groninger Museum (gebouwd in 1994 door de architect 
Mendini) naar het Hoofdstation. Dit station is in 1895 in 
neogotische stijl gebouwd door de architect Gosschalk. 
Zeer bezienswaardig is de centrale hal in Jugendstil stijl. 

Einde route

Aan het einde van de Folkingestraat staat aan de 
linkerkant de Synagoge van Groningen, in 1906 gebouwd 
in Spaans-Moorse stijl. De synagoge is in de oorlog door 
de bezetter gesloten. Achtereenvolgens heeft het gebouw 
daarna dienst gedaan als opslagplaats, Apostolische kerk 
en stomerij. In 1981 is het aangekocht door de gemeente 
Groningen, gerestaureerd en heringewijd als synagoge. 
De SOGK is de huidige eigenaar en voert nu een nieuwe 
restauratie uit. Het gebouw is te bezichtigen tijdens 
exposities en op aanvraag.

RD Folkingestraat. 

Aan de Vismarkt staat de Korenbeurs 
uit 1862 in neoclassicistische stijl 
gebouwd, nu is er een Albert Heijn 
supermarkt in gevestigd.

LA en meteen RA Dode Laan en RD Scholleweg, brug 
over, RA Paddepoelsterweg, over de onlangs in oude staat 
herstelde wierde van Wierum, De kerk van Wierum werd in 
1818 gesloopt, alleen het kerkhof ligt er nog.
RA over Paddepoelsterbrug, LA Paddepoelsterweg,
einde fietspad in park RA, bij verkeerslichten LA 
Dierenriemstraat, 

Vervolg lange en korte route:
Bij driesprong LA en RA door 
spoortunnel, Kerklaan, door 
het Noorderplantsoen (eind 19e 
eeuw aangelegd op ontmantelde 
vestingwerken) RD Grote Kruisstraat, 
RA Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, over het 
water RD Oude Kijk in ’t Jatstraat, RD 
Stoeldraaiersstraat naar de Vismarkt.

Op de wierde van Oostum staat een 13e eeuwse 
romaanse kerk met een dwarsgeplaatste lage toren. In 
de 14e eeuw is de toren binnen de oude kerk gebouwd 
op de fundamenten van de oude westmuur. Vandaar 
waarschijnlijk dat de toren dwars geplaatst is. In de 
zuidgevel zit siermetselwerk wat wijst op romanogotiek. 
De dakpannen zijn middeleeuws zogenaamde monniken 
en nonnen, holle en bolle dakpannen. De kerk is 
eigendom van de SOGK. 

Adres: Oostumerweg 15, sleutel Oostumerweg 21 of 19.

Leegeweg vervolgen, RD Edelsteenlaan tot Goudlaan RA, 
bij rotonde LA, door fietstunnel RD Pleiadenlaan. Bij 2e 
verkeerslichten RA Dierenriemstraat. 

Korte route
Hunzeweg terug nemen richting brug, voor de brug RA 
Krassumerstraat, RA Oostumerweg, naar Oostum. 

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
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