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Het Hogeland  - Van Beem noar Zanneweer  
Tour des Cimetières – donderdag 12 mei 2016 
 
In samenwerking met Arriva Touring organiseert Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) al een 
aantal jaren de zogenaamde ‘Tour des Cimetières’, een rondleiding langs Groninger kerkhoven. 
De Groninger kerkhoven zijn erg populair en in voorgaande jaren werden verschillende, volle 
bussen met geïnteresseerden rondgeleid. De eerstkomende tocht, uiteraard onder leiding van 
ervaren SOGK-gidsen, voert op donderdag 12 mei naar Het Hogeland – van Beem noar 
Zanneweer. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via Arriva Touring.  
 
Deze tocht voert langs een grote diversiteit aan begraafplaatsen en kerkhoven. We beginnen de 
tocht in Bedum waar we zowel de Algemene Begraafplaats als de RK Begraafplaats bezoeken. 
Daarna rijden we naar Westerdijkshorn waar “een verhoogde begraafplaats met enkele zerken” 
ligt. Op deze begraafplaats waar eerder een kerkje stond, rest nu nog een losse toren. Nog een 
losse toren is te vinden op de begraafplaats van Toornwerd, onze volgende bestemming. Toren en 
begraafplaats liggen op het hoogste punt van de wierde die verder voor een groot deel afgegraven 
is. We vervolgen onze weg naar Usquert waar op het terrein van de 17e eeuwse boerderij 
Kloosterwijtwerd een particuliere begraafplaats ligt met twee grafkelders. Tot slot bezoeken we nog 
twee kleine kerkhoven bij de kerken van Zandeweer en Huizinge.  
 
Verschillende opstapplekken  
De deelnemers kunnen voor deze tocht opstappen in Assen en in Groningen. Vertrek station 
Assen achter bushalte A 9.15 uur, station Groningen bushalte rondvaartboot 10.00 uur. Retour 
Groningen 17.15 uur, Assen 17.45 uur. Prijs: € 42,00 pp. (inclusief lunch). Rond het middaguur 
gebruiken we in Middelstum bij Vita Nova een heerlijke en originele lunch. 
 
Opgave  
Aanmelden kan per e-mail via touring.groningen@arriva.nl of tijdens kantooruren telefonisch 050-
5260268.  
 
Bijzondere plekken  
Met de Tour des Cimetières willen Arriva Touring en de Stichting Oude Groninger Kerken het 
publiek laten kennismaken met de schoonheid van Groninger kerkhoven. De grafstenen in onze 
provincie zijn vaak rijk aan symboliek en poëzie en bevinden zich op bijzondere plekken. De ‘Tour 
des Cimetières’ is een samenwerkingsproject tussen Arriva Touring en de Stichting Oude 
Groninger Kerken.  
------------------------------------------------------------ 
 
EINDE BERICHT  
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, pr-
medewerker Stichting Oude Groninger Kerken, woldring@groningerkerken.nl, of tel: 050 – 
3672042 of 06 -52102342.  
 
Bijlagen: foto Toornwerd (Fotograaf: Duncan Wijting) en Huiznge (SOGK) 
 
 
 
 


