Calamiteitennummer 06-29787177
Bij het bellen van het calamiteitennummer altijd het sectornummer erbij vernoemen !!
U loopt mee op eigen risico!!
Honden aan de lijn!!

Routebeschrijving 28 km
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Volg de witte bordjes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

Start bij Kaap Hoorn.
Rotonde recht oversteken, u loopt nu op de Kaapse Baan.
Na 400 m rechtsaf naar de Groningerweg.
Voor Groningerweg linksaf fietspad op.
Pas op, weg oversteken bij rotonde naar Borchsingel.
Pas op, 1e weg links oversteken naar Woltsingel.
1e weg rechtsaf het fietspad op en deze blijven volgen, Bakkerslaan.
Bij viersprong rechtdoor langs boerderij “De Onlanden” van Natuurmonumenten.
Bij driesprong rechtdoor, u bevindt zich nu op de Drentsedijk.
Rechtsaf bij driesprong naar Weringsedijk.
Voor autoweg N372 rechtsaf Groningerweg, op fietspad blijven.
Pas Op, 1e weg linksaf en autoweg oversteken naar Langmadijk.
Bij driesprong rechtdoor.
Over de brug linksaf Roderwolderdijk.
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Bij driesprong rechtdoor.
Bij driesprong rechtdoor.
Linksaf bij driesprong naar Hoofdstraat.
Rust, bij Molen “Woldzigt” tevens EHBO-post aanwezig (9.2 km).
Na rust weg vervolgen Hoofdstraat.
3e weg rechtsaf naar Kruiskamp.
Bij driesprong rechtsaf naar Sandebuur.
Bij driesprong linksaf, daarna direct weer rechtsaf Sandebuur.
Rechtsaf bij driesprong naar Hooiweg en deze blijven volgen.
Bij viersprong rechtdoor.
Linksaf bij driesprong naar Roderwolderdijk.
Bij driesprong rechtsaf, u loopt nu op de Bommelier.
Over de brug rechtsaf.
Bij driesprong rechtdoor, hier gaat de Bommelier over in Brunlaan.
Pas Op, autoweg N372 oversteken, rechtdoor en u loopt nu op de Zanddijk en deze blijven volgen.
Rechtsaf bij driesprong naar Woudrustlaan.
Bij driesprong linksaf naar de Wolddijk.
Linksaf bij driesprong naar Achterstewold.
Rust, bij “Zorg- en logeerboerderij Achterstewold” tevens EHBO-post aanwezig (19.5 km)
Na rust weg vervolgen Achterstewold.
Bij driesprong rechtdoor, hier gaat Achterstewold over in Brusselseweg.
Bij driesprong linksaf naar de Noorddijk (na 1,5 km ziet u links de nieuwe uitkijktoren van 26m hoog).
Rechtdoor bij viersprong, u loopt nu de straat Het Beeld in.
Over de brug rechtdoor.
Linksaf bij viersprong naar Schelfhorst.
Bij driesprong linksaf naar Schelfhorst.
Bij driesprong rechtdoor, Schelfhorst gaat hier over in Maldijk, deze 1.5 km blijven volgen.
Bij brug rechtsaf naar Ubbinkseiland.
Bij driesprong rechts aanhouden naar Woltsingel.
U gaat nu onder de brug door, daarna direct 2x links.
Voor Groningerweg rechtsaf fietspad op.
Na 100 m rechtsaf bij het bord “Ingang parkeerplaats”, straatnaam is Achterom.
Fietspad blijven volgen, Achterom.
Fietspad gaat over in Kaapse Baan, deze blijven volgen.
Rotonde recht oversteken naar finish.
Finish.

De Onlanden
Vlakbij de stad Groningen ligt De Onlanden, natuur en waterberging
in een. De Onlanden is aangelegd als waterbergingsgebied. Doordat
het gebied in natte tijden – zoals bij extreme regenval – vol water
stroomt, houden de inwoners van de stad Groningen ‘droge voeten’.
Tegelijkertijd profiteren de vogels van een waterrijke omgeving en is
het een prachtig natuurgebied. De Onlanden vormt een belangrijke
schakel in het nationaal natuurgebied. Dieren en planten kunnen vrij
reizen tussen het Paterwoldse meer, de Drentse Aa, het Friese Veen en De Onlanden. Misschien zie je tijdens
het wandelen wel een otter in de vroege ochtend. Hoewel De Onlanden als natuurgebied nog jong is, heeft
de otter het gebied inmiddels ruimschoots gevonden.
15. Aan uw linkerkant ligt het Langmameer. Hier moet het meegevoerde zand uit het
Eelderdiep bezinken voordat het water het Leekstermeer in stroomt. Het open
water trekt veel watervogels, zoals zilverreigers en lepelaars aan. Lepelaars die op
Schiermonnikoog broeden, komen hier fourageren.
18 De molen “Woldzigt” is een graan- en oliemolen die nog regelmatig draait. Deze
unieke industriemolen stamt uit 1852. De molen werd gebruikt voor het malen van
graan en het slaan van olie uit lijnzaad. De grondstoffen hiervoor werden over het
Peizerdiep aangevoerd en uitgeladen in het haventje tegenover de molen.
21. Twee dorpen in de kop van Drenthe. Sandebuur ligt op een hoge zandtong die
boven het ingeklonken veen uitsteekt. De bebouwing ligt als een lint op deze
natuurlijke hoogte, bewoners hielden zo droge voeten. Na aanleg van de nieuwe
weg van Peize naar Groningen is daardoor het oude, landelijke karakter behouden.
In de loop van de eeuwen is door de veranderde grondwaterspiegel meerdere
keren verplaatst. De kerk is wel steeds mee verhuist.
36. Beleefpad Uitkijktoren De Onlanden. De nieuwe uitkijktoren is 26m hoog,
waar je op hoogte kunt genieten van de natuur. Een groot deel van de Onlanden
kun je niet betreden omdat het veel te nat en moerassig is. Nu heb je prachtig
zicht naar de stad Groningen en ommeland. Op ieder niveau van de toren heb je
letterlijk een andere kijk op je omgeving. Vanaf de parkeerplaats aan de Noorddijk
loop je in zo’n 500 m naar deze bijzondere uitkijktoren.
36. langs de Noorddijk liggen petgaten, uitgegraven gaten in het veen. De verlande
petgaten zijn nu trilvenen. Als de drijvende veenlaag dik genoeg is, kun je er op
staan, maar de laag beweegt nog wel. Langs de Noorddijk liggen ook percelen waar
ijzeroer gewonnen is. Het ijzer in de grond is samengeklonterd en kon gewonnen
worden door het op te graven.
37. De monniken die uit hun klooster in Aduard naar Vries liepen, konden in de bosjes
vlak langs de weg even schuilen. De hoge zandkop, ‘het beeld’ was een droge plek
in het verder moerassige gebied. De naam komt waarschijnlijk van een beeld dat
door de monniken op deze plek neergezet is. Het beeld is inmiddels verdwenen,
maar de naam is gebleven.
Bron: Natuurmonumenten.

