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Aan de rechterkant 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 ziek-
enzaal is gebouwd in 1295. Het klooster groeide uit tot 
een van de grootste kloosters in Noord-Nederland. De 
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 klooster-
complex 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 kerkje is gebouwd in 1729 met ma-
teriaal van de oorspronkelijke kapel uit 
1555. Dit was een kapel van een uithof 
van het klooster Aduard. (Sleuteladres 
via SOGK) 

Links ligt tussen de bomen de Hamsterborg of Borg 
Piloersema, gebouwd in 1633. 

Niehove is een mooi voorbeeld van een radiale wierde 
met een ongeschonden ringweg om de kerk. De kerk is 
gebouwd in de 13e eeuw en heeft een driezijdig koor. In 
de noordgevel zitten nog de oorspronkelijke kleine ramen 
in de oost en zuid-gevel zijn grote gotische ramen ingebro-
ken. In beide lange gevels zijn sporen van deuren en van 

kleine ramen te zien. In de dakrui-
ter, het kleine torentje op de westkant 
van het dak, hangt een van de oudste 
kerkklokken van de provincie. De kerk 
heeft een houten rondgebogen gewelf, 
een tongewelf, blauw geschilderd. Het 
orgel is uit de 17e eeuw.
Adres: Kerkpad 1, de kerk is van april 
t/m oktober dagelijks geopend. De kerk 
is eigendom van de SOGK.

Tegenover de kerk ligt café Eissenshof met nog een oude 
tap.

Start Hoofdstation Groningen, stad uitrijden via Friese- 
straatweg richting Zuidhorn. Bij de verkeerslichten bij 
Aduard, RA het dorp inrijden.

Aduard uitrijden over het Van Starkenborgkanaal naar 
Den Ham Aan het einde van de eerste zijstraat links, 
Dominee Koppiusweg staat het kerkje van Den Ham.

Stichting Oude Groninger Kerken
De Provincie Groningen is bekend om 
zijn vele 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 versiering. De kerken 
van iets latere datum noemt men romano-
gotisch of laat-romaans. Kenmerkend 
voor deze kerken zijn het  siermetselwerk 
en de horizontale geleding van de gevels. 
Binnen hadden deze kerken van oor-
sprong koepelgewelven, deze zijn helaas 
vaak afgebroken. Een groot deel van de 
Groninger kerken is eigendom van de 
Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK)
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In Electra waar het Kommerzijlsterrijt in het Reitdiep 
uitkomt staat één van de grootste gemalen van Nederland 
genaamd De Waterwolf. Het werd gebouwd in 1919 en 
heeft een capaciteit van meer dan 4000 m³ per minuut.

Kerk van Zuurdijk

In Niehove weg vervolgen, aan het einde RA 
Gaaikemaweg (U rijdt hier langs de oude dijk van het 
Humsterland), op 3-sprong LA richting Electra. 

Weg vervolgen over het Reitdiep, einde weg RA naar 
Zuurdijk tot aan de kerk. 

Weg door Den Ham volgen.

Na ruim een kilometer LA Jensemaweg. Aan het einde 
van deze weg LA en meteen RA Frytumerweg. Bij 
3-sprong RA, volgende 3-sprong RD, volgende 3-sprong 
LA naar Niehove. Parkeren aan de doorgaande weg.

Borgen 
Borgen zijn oorspronkelijk versterkte 
boerderijen met steenhuis, bewoond door 
hoofdelingen (grote “dikke” boeren), later 
zich jonkers noemend. Deze hadden het 
voor het zeggen in hun streek. Ze beheer-
sten bestuur en rechtspraak. Ook hadden 
zij het recht van collatie dat wil zeggen dat 
zij de dominee mochten benoemen. De 
herebanken die in veel kerken staan zijn 
van en voor deze jonkers. Vooral in de 17e 
en 18e eeuw zijn de borgen in hun huidige 
pronkstaat gebracht. In Groningen hebben 
ruim honderd borgen gestaan. Nu zijn er 
nog een twaalftal over waarvan de Men-
kemaborg te Uithuizen de Fraeylemaborg 
te Slochteren en Verhildersum in Leens 
de bekendsten zijn. Deze zijn alle drie 
opengesteld voor publiek.

Informatie Kerk Route algemene informatie
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Wierdendorp Niehove
Niehove ligt in het gebied dat Middag-
Humsterland heet. Dit is het oudste 
cultuurlandschap van Nederland, het 
gebied is onafgebroken bewoond sinds 
vijfentwintighonderd jaar. Zo'n drieduizend 
jaar gelden had de zee vrij spel over het 
land en ook de rivieren vanuit de hoger 
gelegen zandgronden in het zuiden 
trokken hun sporen in het  gebied. De 
kronkelende sloten en wegen getuigen 
daar nog van. Toen de zee zich vijfen-
twintighonderd jaar terugtrok ontstonden 
weidegronden waar bewoners uit 
Drenthe naar toe trokken met hun vee. 
Deze eerste bewoners vestigden zich op 
de rivieroevers. Eerst op het vlakke land 
maar later wierpen zij verhogingen op, 
wierden genoemd, om zich beter te bes-
chermen tegen het zee die nog regelmatig 
het land overspoelde. 

Groninger Wierden
Wierden, in het fries terpen, zijn dus door 
mensenhanden opgeworpen heuvels om 
in het onbedijkte land een droge woonplek 
te creëren. De oudste wierden dateren 
van 600 voor Christus en zijn opgewor-
pen op de oeverwallen van oude rivieren. 
Kleine huiswierden vormden na verloop 
van tijd samen grotere dorpswierden. De 
meeste wierden zijn rond van vorm met 
wegen die als wielspaken naar buiten 
leiden, dit noemt men een radiale wierde.

Het kerkje is gebouwd in de eerste helft van de 13e eeuw.  
De buitenkant is witgepleisterd in natuursteen motief. Bin-
nen zijn van de oorspronkelijke overwelving de bogen nog 
zichtbaar boven de ramen in de noord- en zuidwand. In 
het koor bevinden zich twee sacramentsnissen en een zo-
genaamde piscina, een waterbekken waar de pastoor de 
handen waste. In de vloer liggen mooie zerken. De toren 
is in 1798 gebouwd deels binnen de oorspronkelijke kerk. 

Adres: Hoofdweg 43, sleutel Hoofdweg 52. De kerk is 
eigendom van de SOGK. 
In Zuurdijk staat ook een molen uit 1858: de Zwaluw.

De kerk van Leens is gewijd aan de Heilige Petrus 
en staat boven op de rechthoekige wierde. Het is een 
kruiskerk. Het oudste deel van de kerk is gebouwd rond 
1100 in tufsteen, resten daarvan zijn te zien in de noord- 
en zuidgevel. Ongeveer 100 
jaar later is de kerk uitgebreid 
met baksteen. De kerk is over-
welfd met koepelgewelven. In 
de kerk aan de westkant hangt 
een indrukwekkend Hinsz-
orgel uit 1733.  

Adres: Zuster A. Wester-
hofstraat 8.

In Leens is een Landbouwmuseum gevestigd, ten oos-
ten van het dorp ligt de borg Verhildersum in een fraaie 
beeldentuin.

Dit is een klein kerkje uit de 13e eeuw, wit gepleisterd. In 
1955 is het gewijd als St Michaelskerk. Het kerkje is niet te 
bezichtigen.

De weg terug nemen zoals men gekomen is en bij eerste 
kruising RA, bij 3-sprong LA naar Leens. In Leens RD de 
wierde op rijden naar de kerk.

Weg vervolgen, RA Hoofdstraat. Bij kruising RA richting 
Mensingeweer met op het enige kruispunt een kerkje.

Bij kruispunt LA naar Eenrum, in het dorp doorrijden tot de 
kerk.

In Eenrum  richting Pieterburen aanhouden, einde weg LA 
en bij 3-sprong RA. In Pieterburen RA Hoofdstraat in tot 
aan de kerk. 

De kerk van Pieterburen, gewijd aan de 
Heilige Petrus,  is een 15e eeuwse go-
tische kerk. Opvallend is dat de muren 
van het koor hoger zijn dan die van het 
schip. De ramen hebben spitsbogen 
en de muren worden ondersteund door 
steunberen. De toren is gebouwd in 
1805 en bevatte vroeger gevangenis-
cellen omdat de muren zo stevig waren. 
De kerk heeft alleen aan de noordkant 

De kerk, gewijd aan Sint Laurentius een vroeg christelijke 
martelaar, is in de 13e eeuw gebouwd in baksteen. Tuf-
steen is nog zichtbaar in de gevels. De toren is gebouwd 
in 1668 en diende als baken voor de zeelieden, Eenrum 
lag toen dichter bij zee. De Laurentiuskerk is een grote, 
met name erg lange, kerk met zes traveeën.  In de noord-
gevel zit een hagioscoop een laag raam waardoor van 
buitenaf het altaar te zien was voor degenen die de kerk 
niet in mochten (bv. Pestlijders of bannelingen). De kerk is 

overwelfd met  koepelgewel-
ven en een kruisribgewelf. 
Tussen koor en schip bevindt 
zich een versierde triomfboog. 
Door verzakking helt de kerk 
over naar het zuiden, met een 
betonvloer wordt de kerk nu 
ondersteund. 

Adres: Kerkpad 1, sleutel Kerkpad 2 niet te verwarren met 
Kerkstraat 2. De kerk is eigendom van de SOGK. 

In Eenrum is Abraham’s Mostermakerij gevestigd hierbij is 
ook een horecagelegenheid. Geopend van donderdag t/m 
zondag vanaf 12 uur.



>>3

Van tufsteen naar baksteen
In de beginperiode bevonden zich op 
de wierden zoetwaterbekkens, dobben 
genoemd, waar mens en vee hun drink-
water en haalden. Toen vanaf ongeveer 
1100 dijken werden aangelegd, en de zee 
ingetoomd, werd het water op het land 
van zout naar zoet. De dobben waren zo 
overbodig geworden en na verloop van 
tijd werd op de opengevallen plek de kerk 
gebouwd: het nieuwe centrum van de 
gemeenschap.

De eerste kerken in Groningen zijn 
ongetwijfeld gebouwd in hout, maar dit is 
niet erg duurzaam materiaal. In de 10e 
en 11e eeuw werden de houten kerken 
vervangen door gebouwen van tufsteen. 
Tufsteen is een grijze, poreuze natuur-
steen dat gewonnen werd in de Eifel. 
Per schip werd de steen vervoerd naar 
het noorden. Volledig tufstenen kerken 
zijn niet meer te vinden. Wel zijn in veel 
kerken nog resten van de oude tufsteen 
te zien, zowel in hele muurdelen als in 
horizontale banden afgewisseld met bak-
steen. In de 12e eeuw kwam de 
baksteenproductie op gang en werden 
kerken in deze omgeving in baksteen 
gebouwd. De eerste bakstenen, de 
zogenaamde kloostermoppen zijn zeer 
groot van formaat, later ging men kleinere 
stenen maken.

een dwarsbeuk. Deze is gebouwd rond 
1600, dus in de protestantse tijd. Bij-
zonder mooi is de 19e eeuwse versie-
ring van de triomfboog. De bewoners 
van de plaatselijke borg, borg Dijkster-
huis zijn prominent aanwezig in de kerk 
met rouwborden en herebanken. 

Adres: Hoofdstraat 74, de kerk is 
geopend van april t/m oktober, elke 

middag behalve op maandag. De kerk is eigendom van de 
SOGK.

Rond de kerk is  de oude botanische tuin in ere hersteld, 
Domies Toen met veel zeldzame planten. Pieterburen is 
verder vooral bekend door de zeehondencrèche en het 
wadlopen. Er zijn meerdere horecagelegenheden in het 
dorp.

De kerk van den Andel is een voorbeeld van de 
overgangsperiode van romaans naar romano-gotisch. De 
buitenkant met gevels zonder versiering en kleine ramen 
is romaans, binnen wijzen de koepelgewelven, hier zonder 

De kerk is gewijd aan Sint Laurentius net als de kerk in 
Eenrum. Een eerste kerk is in de 12e eeuw in tufsteen 
gebouwd. Een eeuw later is de kerk met baksteen uit-
gebreid tot het gebouw zoals het er nu staat. In de noord-
gevel is het tufsteen nog te zien. In noord- en zuidgevel 
zijn de bouwnaden te herkennen van de verschillende 
bouwfasen. Ook zijn  verschillende dichtgezette ramen te 
zien. De vrijstaande toren met zadeldak is oorspronkelijk 
gebouwd in de 13e eeuw en is in de 16e eeuw verhoogd. 

Adres: Kostergang 8, sleutel Attenawegje.

In Pieterburen weg vervolgen naar Westernieland.

In Westernieland de D. Wieringaweg vervolgen naar Den 
Andel. In den Andel LA Oude Dijk en even later RA 
Streekweg.

Streekweg vervolgen en aan einde RA. Op volgend 
kruispunt LA richting Baflo. Bij de grote weg, N363, RA en 
op eerste kruising LA Heerestraat. Tweede zijstraat RA 
Kruisstraat, aan het einde van deze straat staat de kerk.

ribben, op de romano-gotiek. De gewelven zijn beschil-
derd. Kerk en losstaande toren dateren uit de 13e eeuw. 
Ook de schilderingen zijn uit die tijd. 

Adres: Streekweg 89, sleutel Streekweg 91. De kerk is 
eigendom van de SOGK.

In de bocht van de weg staat het kleine 
romaanse kerkje van Westernieland. 
Het kerkje is geel gepleisterd en heeft 
een gedrongen toren met zadeldak 
uit 1831. De oorspronkelijke koepel-
gewelven zijn ook hier verwijderd en 
de kleine romaanse ramen vergroot tot 
gotische.

Adres: Schaapweg 2, sleutel D. 
Wieringaweg 76. De kerk is eigendom 
van de SOGK.
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Kerken in noordwest Groningen
Alle middeleeuwse kerken in Gronin-
gen 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 opge-
borgen. Ook een zogenaamde piscina 
is vaak aanwezig. Dit is een nis, lager in 
de muur dan de saramentsnis met een 
opening, een ronde buis naar buiten. Hier 
waste de priester zijn handen voor hij de 
hostie hanteerde en liet dan gods water 
over gods akker lopen. 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 met name 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 zijmuren. De ban-
ken in de kerken zijn over het algemeen 
uit de 17e of 18e eeuw. Ook zijn vaak 
rond die tijd grotere ramen aangebracht in 
de kerken omdat toen gelezen moest kun-
nen worden, iets wat bij de katholieken 
niet nodig was.

Weg vervolgen, einde weg RA alle richtingen en daarna 
richting Groningen. Bij  N46 RA richting Groningen. 

Einde route.
De St Hippolytuskerk staat midden in het wierdedorp 
Middelstum, Hippolytus was een Romeinse priester in de 
3e eeuw die de marteldood gestorven is. De kerk is een 
kruiskerk, gebouwd in de  eerste helft van de 15e eeuw.  
Evenals de kerk in Pieterburen is dit een gotische kerk, 
kenmerkend zijn de hoge ramen met spitsbogen. Op de 
gewelven zijn veel schilderingen te zien. Bijzonder is de 
middeleeuwse  houten epitaaf van Eduard Onsta, dit is te 
vergelijken met de latere rouwborden.

Adres: Menthedalaan 2.

De Onze Lieve 
Vrouwekerk staat mid-
den op de kleine wierde 
van Tinallinge samen 
met de vrijstaande toren. 
De kerk is gebouwd 
in de 13e eeuw. Bij 
de laatste restauratie 
zijn muurschilderingen 
gevonden in het koor. 
Ook zijn wijdingskruizen 
tevoorschijn gekomen 
van onder het pleister-
werk. Het koor is nu door 
middel van  een hekwerk 
gescheiden van de rest 
van de kerk en wordt gebruikt als avondmaalruimte. 

Adres: Kerkpad 2, sleutel Kerkpad 4. de kerk is eigendom 
van de SOGK.

Weg vervolgen, de Tinallingeweg heet nu Vennenweg. 
Aan het einde van de weg LA richting Onderdendam. 
Onderdendam is een beschermd dorpsgezicht, met een 
kruispunt van weg- en waterwegen. In Onderdendam RD 
Middelstumerweg naar Middelstum. 

Terug naar de Heerestraat RA, bij tweede zijstraat RA 
Willem de Zwijgerstraat, volgende kruising LA richting 
Tinallinge over het spoor wordt het de Tinallingeweg. 

In Middelstum stonden ooit drie borgen, 
Ewsum, Asinga en Mentheda. Van de 
eerste is alleen de verdedigingstoren 
over en van Asinga de toegangspoort. 
Rond 1900 is er een nieuwe Men-
theda gebouwd. Bij Borg Ewsum is een 
theeschenkerij geopend donderdag t/m 
zondag van 12 tot 18 uur. Herberg In 
de Valk is op dezelfde dagen geopend 
vanaf 17.30 uur.

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


