Ga toch fietsen!

Zuidlaardermeer

Tijdens uw fietstocht maakt u kennis met de

E
 venwijdig aan de Hondsrug voert de Hunze het water
uit Oost-Drenthe af naar het noorden. Vlak voor het de
provincie Groningen bereikt, verbreedt het zich tot het
Zuidlaardermeer. Vanaf dit punt dijt het rivierdal uit tot
een uitgestrekte, laaggelegen vlakte. Vroeger stonden
grote delen daarvan steevast onder water aan het eind
van de winter.

mooiste plekjes in het Groninger landschap en
ontdekt u het belang van goed waterbeheer.
Deze routebeschrijving helpt u een eindje op
weg en hier en daar vindt u informatieborden.
Wij wensen u een interessante fietstocht.
Waterschappen zorgen voor voldoende water van goede
kwaliteit in sloot en plas. Droge voeten, maar genoeg
water voor natuur en landbouw. Daar zorgen niet alleen
gemalen, stuwen en sluizen voor, ook veilige zeedijken en
stevige kaden zijn onmisbaar. Een goede waterkwaliteit
begint met het zuiveren van afvalwater van huishoudens
en bedrijven, maar ook allerlei maatregelen in het veld
helpen hierbij.
www.hunzeenaas.nl

www.noorderzijlvest.nl

Stichting Het Groninger Landschap beschermt een schat
aan natuur en prachtige monumenten. Zij bezit diverse
historische gebouwen en landschapselementen met grote
cultuurhistorische waarde. Om u te laten genieten van
natuur en landschap zijn gebieden opengesteld, op enkele
zeer kwetsbare terreinen na. Die kunt u alleen onder
begeleiding van gidsen bezoeken.
www.groningerlandschap.nl

Het Zuidlaardermeergebied is een kerngebied in de ecologische hoofdstructuur. Het beheer van de natuurgronden is (het stukje op Drents grondgebied uitgezonderd)
in handen van Het Groninger Landschap.

rmeer

Zuidlaarde

G emaal Oostermoer
Het water uit de polders wordt met dit gemaal via de Zuidlaardervaart naar het meer gepompt. Voor 1931 zorgde poldermolen De Boezemvriend hiervoor. De molen is gebouwd
in 1871 en in 1990 gerenoveerd. Af en toe helpt de molen
het gemaal nog een handje.
Vlakbij de molen staan borden met informatie over het Zuidlaardermeer en de omgeving.

L ijnwijk

Onnerpolder en Oostpolder

Evenwijdig aan de Hondsrug voert de Hunze het water uit
Oost-Drenthe af naar het noorden. Vlak voor het de provincie Groningen bereikt, verbreedt het zich tot het Zuidlaardermeer. Vanaf dit punt dijt het rivierdal uit tot een uitgestrekte,
laaggelegen vlakte. Vroeger stonden grote delen daarvan
steevast onder water aan het eind van de winter.
Het Zuidlaardermeergebied is een kerngebied in de ecologische hoofdstructuur. Het beheer van de natuurgronden is
(het stukje op Drents grondgebied uitgezonderd) in handen
van Het Groninger Landschap.

Deze polders liggen aan de westkant van het Zuidlaardermeer en het Drentsche Diep. Dit vroegere landbouwgebied
wordt geschikt gemaakt om zonodig water te kunnen bergen.
Water heeft meer ruimte nodig omdat het klimaat verandert
en het daardoor vaker en heftiger regent. Waterberging is
goed te combineren met natuurontwikkeling. De waterstand
wordt geregeld met het nieuwe gemaal in de Onnerpolder,
dat oprijst uit de dijk. Vanaf het dak van het gemaal hebt u
een prachtig zicht op de omgeving.

Zuidoevers

Westerbroekstermadepolder en
Kropswolderbuitenpolder

Natuurontwikkeling en verbetering van waterkwaliteit gaan
prima samen. Zuidoevers, de plek waar de Oostermoerse
Vaart in het Zuidlaardermeer stroomt, is een drassig gebied
met moerassen, slenken en rietvelden. Net als vroeger. De
rietvelden hebben een zuiverende werking op het water dat
vanuit de vaart het meer instroomt.

De polders vormen een lappendeken van natte en droge delen, open water, riet en geulen. Water krijgt hier de ruimte bij
ernstige wateroverlast, maar ook op andere momenten. Het
stroomt voortdurend door het gebied en de waterstand varieert van plek tot plek. Een prachtig voorbeeld hoe natuurontwikkeling en waterbeheer samen kunnen gaan.

Zuidlaardermeer 15 kilometer
(route volgens bestaande fietsroute SGL)
en met uitbreiding 36,5 kilometer.

1

Start P-plaats bij jachthaven/paviljoen De Leine, Meer-

weg 62 in Kropswolde. Volg de Meerweg terug, bij witte
huisje rechtsaf en na ca 200 meter schelpenpad rechts.
Langs natuurgebied de Leinwijk bij kanaal lnksaf en
vervolgens over de brug rechts het fietspad langs de
Woldweg richting De Groeve.
2

Rij De Groeve door, na het dorp fietspad langs het

kanaal volgen tot aan einde kanaal. Dan twee keer
rechtsaf richting molen De Wachter. Weer terug naar
fietspad, rechtsaf richting Zuidlaren en op eerste kruising rechtsaf naar Midlaren. In Midlaren na camping
Appelhof linksaf. Dit is een zandweg, u bent nu op het
Hunebedpad.
3

Vanaf de hunebedden gaat u terug naar de Schutsweg.
Linksaf en vervolgens op T-splitsing weer linksaf.
Daarna eerste weg rechts (Heiveen).
4

A
 an het einde van het fietspad linksaf de Zuidlaarderweg
op. Eerste weg rechts (“t Wegje) en bij de driesprong
eerst links en direct weer rechts. Aan het einde van deze
straat gaat u linksaf de Lageweg op. Voorbij de kerk
rechts, langs het haventje de polder in via de Meester
Koolweg.
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sing. Rechtsaf brug over het spoor nemen en de weg
Gieselgeer volgen tot aan de Dorpsweg in Onnen. Daar
linksaf via het fietspad richting Haren.
3
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B
 ij paddestoel 68921 rechtsaf (Osdijk) voor de korte
route. Steek met het zelfbedieningspontje het Drents
Diep over. Vervolgens via fietspad over de camping en
langs de Strandweg tot aan de rotonde in Meerwijck.
Hier rechtsaf en op T-splitsing links. Eerste weg rechts,
de brug over, daarna links en deze weg volgen. Voor het
witte huisje rechtsaf terug naar P-plaats.

Voor de lange route (36,5 km) de
volgende beschrijving volgen:
1

B
 ij paddestoel 68921 linksaf (Osdijk) de halfverharde
weg uitrijden. Bij T-splitsing oversteken, rechtsaf het
fietspad op en direct weer linksaf de Vogelzangsteeg
volgen. Bij kruising rechtsaf (Hooge Heerenweg) door
natuurgebied Appelbergen.

Vlak voor spoorwegovergang schuin rechtsaf Tuindorps-

weg in. Daarna vijfde straat rechts (de Waterhuizerweg).
Deze weg volgen in de richting Waterhuizen. Voor de
spoorwegovergang bij Waterhuizen via tunnel onder de
N860 door de Onnerpolder in. Na het fietsbruggetje
loopt het pad deels parallel aan het spoor, kruist daarna
het Foxholstermeer en duikt bij molen Koetze Tibbe de
Kropswolderbuitenpolder in.

Aan het eind van het fietspad ziet u enigszins links

aan de overkant van de Schutsweg twee boerderijtjes.
Daartussen loopt het paadje naar de hunebedden van
Midlaren. Dit pad volgt u.

Na spoorwegovergang rechtsaf weg volgen tot T-split-

4

Bij de nieuwe vogelkijkhut in de dijk linksaf door bos

Meerwijck. Op T-spiltsing linksaf, op rotonde rechtsdoor
en op de volgende T-splitsing linksaf (Meerweg). Daarna
eerste weg rechts, brug over, linksaf en voor het witte
huisje rechtsaf terug naar parkeerplaats.

