Het Groninger Landschap. Mooi dichtbij.

FIETSROUTE 37 KM

Rondje
Zuidlaardermeer

Fietsen langs Hunze en Hondsrug
Fietsroute van 37 km, circa 3-4 uur
De fietsroute rond het Zuidlaardermeer start
bij de kerk in Noordlaren. U kunt overigens op
ieder punt starten. De route is ca. 37 km lang
en gaat met de wijzers van de klok mee rond
het Zuidlaardermeer. U fietst door verschillende polders van het Groninger Landschap,
ingericht voor behoud van de natuur zoals
Oostpolder, Onnerpolder, Westerbroekstermadepolder, Kropswolderbuitenpolder, Leinwijk
en Wolfsbarge. In Drenthe maakt u nog een
uitstapje naar de Zuidoevers, plan Tusschenwater, de Hunebedden bij Midlaren en het
Waterpoort van Geopark de Hondsrug!
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Fietsroute Rondje Zuidlaardermeer

Start route

Kerk Noordlaren
Meester Koolweg, 9479 TD Noordlaren
Routebeschrijving via Google maps.

Lengte route 37 km
OV

www.9292.nl, 0900 - 9292

GPS

53°07’18.9”N 6°40’06.9”E

Tips en printen

Open deze pdf in Acrobat Reader of ibooks
voor de beste gebruikservaring.
Wilt u deze route printen, kies dan in
Adobe acrobat > printen > meerdere >
pagina’s per vel > 2 op 2.

Stichting Het Groninger Landschap
Rijksstraatweg 333, 9752 CG Haren
Telefoon (050) 313 59 01
info@groningerlandschap.nl
www.groningerlandschap.nl
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Fietsroute 37 km Rondje Zuidlaardermeer
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Fietsroute 37 km Rondje Zuidlaardermeer

Knooppuntenroute
54  88  59  86  77 
78  28 25  52  53 
Tusschenwater  Zuidlaren 
Hunebedden Midlaren  64 55
 Geopark De Hondsrug  54
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Start

kaart

De start is op de parkeerplaats bij het
haventje naast de kerk van Noordlaren.
We volgen grotendeels de fietsknooppuntenroutes (fkp). Volg eerst de route
naar fkp. 88 en ga daartoe links langs
het haventje en het Noordlaardervaartje
de Oostpolder in.

De Bartholomeuskerk van Noordlaren is
om verschillende redenen de moeite
waard. Hij bevat nog diverse romaanse
kenmerken en is dan ook echt oud: het
oudste deel dateert uit de 12de eeuw.
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Bij een grote restauratie in de 70-er jaren
hebben middeleeuwse fresco’s het
daglicht weer gezien. In de vroege 19de
eeuw beklom Hendrick de Cock hier de
kansel; hij was de predikant die enkele
jaren later aan de wieg zou staan van de
Gereformeerde kerk in Nederland.
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Uitkijktoren

kaart

U houdt bij de uitkijktoren rechts aan
voor het mooie uitzicht over het meer.
Daarna terug over het fietspad en
rechtsaf door de polders richting fkp.
88. Hier slaat u op de Osdijk linksaf
naar fkp. 59. Links bevinden zich,
parallel aan de Hondsrug tussen Haren
en Noordlaren, de Oostpolder en rechts
de Onnerpolder. Aan het einde van de
Osdijk gaat u rechtsaf aan de overzijde
van de Lageweg het fietspad richting
fkp. 59.

U ziet nu in de verte de uitkijktoren van Het
Groninger Landschap liggen. Neem er even
de tijd voor, want van hieruit heeft u een
schitterend uitzicht over het hele meer.
Hier is goed te zien dat de Hondsrug bij
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Noordlaren zo’n 10 meter hoger ligt dan de
polders om het meer. Beide polders
bestaan uit veenweides met moerasbosjes
en poelen op de overgang naar de
Hondsrug. Deze poelen of ‘petgaten’ zijn
een overblijfsel van vroegere turfwinning.
Nu overnachten er o.a. veel grote
zilverreigers. In dit gebied hebben zich in
2017 een paartje Zeearenden (foto)
genesteld, die sindsdien elk jaar succesvol
broed-pogingen hebben ondernomen.
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Richting Onnen

kaart

Op fkp. 59 gaat u rechtdoor over het
Zuidveld naar fkp. 86 in Onnen.
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Onnerpolder

kaart

In Onnen volgt u de knooppuntenroute
over de Noordlandsdrift naar fkp. 77 in
Haren en daarna naar fkp. 78. Nu rijdt u
over de Waterhuizerweg. Aan uw
linkerhand ziet u de Oosterpolder
(waar een nieuwe kijkwand wordt
gebouwd) en rechts ziet u de Harener
Wildernis, waar nieuwe petgaten zijn
uitgraven om veenmosontwikkeling
een nieuwe kans te geven.

Van oudsher zijn de Oostpolder en de
Onnerpolder echte weidevogelgebieden.
Landelijk nemen weidevogels drastisch af
en Het Groninger Landschap neemt dan
ook een aantal maatregelen om dat in de
Oost- en Onnerpolder te voorkomen. Zo
wordt er met lage dichtheid aan vee
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geweid en zijn maaidata afgestemd op het
broedseizoen. Behalve deze traditionele
veenweides, zijn vanaf het Zuidlaardermeer
tot aan het Winschoterdiep zogenaamde
zomerpolders aangelegd. Deze staan ’s
winters tot de vroege zomer onder water
en deze ondergelopen graslanden zijn een
paradijs voor veel bijzondere vogelsoorten,
zoals geoorde fuut, kleinst waterhoen,
witwangstern, kemphaan, watersnip en
talloze eendensoorten. Ook de bever (foto)
heeft weer een plekje gevonden in het
Zuidlaardermeer. Het grootste knaagdier
van Europa kwam hier vroeger veel voor.
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Westerbroekstermadepolder
Bij fkp. 78 gaat u (vóór het spoor)
linksaf de Onnerpolder in over het
Polderpad onder het tunneltje door.
Eerst passeert u het Drentsche Diep
over een niet te missen bruggetje.
Verderop komt u een Amerikaanse
windmotor tegen voor het regelen van
de waterstand in de Westerbroekstermadepolder. Op de driesprong
rechts aanhouden. U komt nu in de
Kropswolderbuitenpolder.

De Westerbroekstermadepolder en de
Kropswolderbuitenpolder liggen in het
stroomgebied van de Hunze, de rivier die
ooit van Drenthe naar de Waddenzee
stroomde. Vroeger stonden de oevers van
de omliggende graslanden vaak onder
water. Het Zuidlaardermeer en de Hunze
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traden namelijk regelmatig buiten hun
oevers en een groot gedeelte van het land
was dan drassig en moerassig. Tijdens de
grote regenval in 1998 in dit gebied
stonden de polders tot aan de rand van de
Hondsrug bij Noordlaren en Onnen geheel
onder water.
Vogels kiek’n bij de Kiekhorn
In de Westerbroekstermadepolder staat
vogelkijkhut de Kiekhorn (alleen te voet
bereikbaar). Vanuit de Kiekhorn heb je een
mooi zicht op de watervogels, steltlopers
en weidevogels die zich hier ophouden.
De polder is in de winter erg geliefd bij
verschillende eendensoorten, zoals
pijlstaart, wintertaling en slobeend. Ook de
grote zilverreiger en de blauwe kiekendief
zijn hier te spotten. Heb je geluk, dan kun
je ’s zomers de gele kwikstaart zien.
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Kropswolderbuitenpolder
Na de vogelkijkhut fietst u naar fkp. 28
en gaat u rechtdoor over de rotonde
naar fkp. 25. Dat gaat over de
Jachthavenweg en de Meerweg en dan
rechtsaf over een ophaalbruggetje.
Halverwege het fietspad in de
Meerweg slaat u rechtsaf en gaat het
schelpenpad op. Aan uw rechterhand
ligt het natuurgebied Leinwijk van Het
Groninger Landschap. Ook hier staat
een Amerikaanse windmolen die water
in het gebied pompt. Achter molen
‘Kikkoman’ staat een uitkijktoren. Ook
hier heeft u een prachtig overzicht over
het Zuidlaardermeer. Bij fkp. 25 gaat u
over de brug en scherp rechtsaf
Wolfsbarge in naar fkp. 52.
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De Kropswolderbuitenpolder is een erg
geliefd en veel bezocht natuurgebied. En
met de realisatie van de vogelkijkhut kun
je ook als je mindervalide bent van alle
bijzondere vogels in dit gebied genieten. In
de vogelkijkhut is een rolstoelbaan
aangelegd, zodat het uitzichtpunt ook
goed te bereiken is voor personen die
slecht ter been zijn.
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Leinwijk

kaart

In september 1999 is gestart met de
inrichting van dit bijzondere natuurgebied,
dat in 2010 is uitgebreid met de aanleg van
de Wolfsbarge en dat tegen de provinciegrens met Drenthe ligt. Landbouwgronden
maakten plaats voor een vloedmoeras,
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zoals dat hier van oudsher thuis hoort.
Daarnaast is Leinwijk de proeftuin voor het
hele ecosysteem van het Hunzedal. Er
wordt geëxperimenteerd met
dynamisch waterbeheer. In
het kader om vogels als de
Roerdomp, Blauwborst
(foto) en diverse Sternsoorten meer kans te
geven zijn grote delen van
de oostelijke rietoevers
afgeplagd en heringericht.
8

De Groeve

kaart

In de Groeve gaat u bij fkp. 52 rechtsaf
over de Kruijerij en komt u langs de
Zuidoevers van Het Drentse Landschap.
De route tot de brug over de
Oostermoersevaart volgen.
Ga rechtsaf tot voorbij de oude
melkfabriek en bij fkp. 53 gaat u linksaf
de Dijk op richting fkp. 97.

De naam van het dorp de Groeve en de
Oostermoersevaart herinneren aan de tijd
waarin de kronkelige bedding van de
Hunze werd omgelegd tot een rechte
vaart.
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9 Plan Tusschenwater

kaart

Ga door het natuurgebied en aan het
einde van de weg rechtsaf en de
volgende weg weer rechtsaf, terug
naar de Vaart (Hunzeweg), u komt
vrijwel tegenover molen De Wachter
uit (oversteken!).
Ga hier linksaf naar het einde van de
vaart. Als u de molen wilt bezoeken,
moet u aan het einde van het
Havenkanaal rechtsaf terug fietsen.

Voor u ziet u de laatste ontwikkeling van
het Hunzegebied: Plan Tusschenwater.
Hier zijn oude meanders van de Hunze
weer uitgegraven en is een nieuw stuk
natuur in ontwikkeling.
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10 Havezathe Laarwoud		 kaart
Bij de driesprong bij Havezathe
Laarwoud slaat u rechtsaf richting
Midlaren en passeert de Sprookjeshof.
Na ca 500m neemt u de weg rechtsaf
de polders in en na 1 km linksaf
richting Midlaren (hier een stuk de
route naar fkp. 55 volgen).

11 Hunebed Midlaren		 kaart
In Midlaren neemt u – na een paar
bochten en het witte restaurant –
linksaf (oversteken !) het Hunebedpad.
Aan het eind van het fietspad ziet u
links aan de overkant van de Schutsweg
twee boerderijtjes. Daartussen door
loopt het paadje naar de hunebedden
van Midlaren. De fietsroute gaat hier
daarna rechtsaf naar fkp. 64.
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12 Expeditiepoort Water

Geopark de Hondsrug
Vanaf de hunebedden gaat u over de
Schutsweg naar Midlaren.
Bij fkp. 64 rechtsaf en bij fkp. 55 fietst u
rechtdoor. Bij Landalpark de Bloemert
gaat u rechtsaf voor een bezoek aan
het Geopark de Hondsrug.
Na de bezichtiging gaat u terug naar de
weg en vervolgt de weg naar het
eindpunt bij de kerk in Noordlaren.

Onderweg is het aan te raden om nog even
rechtsaf te slaan naar Paviljoen de
Bloemert om bij de receptie de interessante expositie van Geopark de Hondsrug te
aanschouwen met veel informatie en
wetenswaardigheden rond de Hunze en
het Zuidlaardermeer.
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De vijfde Expeditiepoort van De Hondsrug
UNESCO Global Geopark is gevestigd in het
receptiegebouw van bungalowpark
Waterpark de Bloemert in Midlaren. Hier is
een expositie ingericht over het water in
het landschap van het Hondsruggebied.
Deze expositie is de opmaat naar de
expeditie Water, en gaat over ijs en
smeltwater, kwelwater en drinkwater.
Over meren, moerassen en beken die
verdwenen en weer teruggekomen zijn.

Ontstaan van het Zuidlaardermeer
Het meer zelf is in de middeleeuwen op
natuurlijke wijze ontstaan, waarschijnlijk
als gevolg van een verstopping in de
Hunze. De afwatering van de Hunze in
noordelijke richting werd verhinderd door
moerasvegetatie en de aangroei van
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broekbos. Het water uit Drenthe hoopte
zich op in het lage deel van het rivierdal,
tegen de Hondsrug. Het veen werd door de
stroming van de rivier losgeslagen.
Mogelijk droegen de vele watersnoodrampen en stormvloeden in de Middeleeuwen bij aan de vorming van het meer.
Het Zuidlaardermeer is nu circa 540
hectare groot en gemiddeld nog geen
meter diep. De oevers worden gevormd
door ongeveer 120 hectare rietlanden met
hier en daar wat wilgen en elzen (foto).
De elzenbroekbossen langs het meer horen
tot de mooiste van Noord-Nederland, met
elzenzegge en kleine valeriaan.
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Stichting Het Groninger Landschap
Het Groninger Landschap wil inspireren
om eropuit te trekken en volop te genieten
van natuur, landschap en erfgoed. Wandelen fietspaden, bebording en kijkhutten
maken de terreinen aantrekkelijk voor het
publiek. Ook jij kunt er voor zorgen dat ook
onze kinderen en kleinkinderen er van
kunnen blijven genieten.

Word daarom ook donateur!
Donateur zijn van Het Groninger
Landschap geeft niet alleen een goed
gevoel, maar levert je bovendien voordeel,
kortingen en toegang tot exclusieve
activiteiten op. Als je nu donateur wordt
krijg je bovendien van ons een prachtig
welkomstcadeau!

Bel 050 313 59 01 of mail ons!
SM AR TM OBILETOU R.NL

Volg ons op
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