ROUTEBESCHRIJVING
Geïllustreerde fietsroute met een plaatje van het heden en een praatje van het verleden.
Afstand circa 25 kilometer
De route kan ook in omgekeerde of in gedeelten worden gereden. Bij gebruik van de auto zal
vanaf Zuidwolde de weg langs het Boterdiep tot de Scheve Klap in Ellerhuizen moeten
worden gevolgd. Na Thesinge moet dan via Garmerwolde de Rijksweg tot Ruischerbrug /
Noorddijk worden gereden.
Beschrijving vanuit Noorderhoogebrug, Zuidwolde, Ellerhuizen, Lutjewolde, Thesinge /
Garmerwolde naar het recreatiepark Kardinge te Noorddijk. De route start bij de korenmolen
“Wilhelmina” te Noorderhoogebrug en eindigt bij het recreatiepark Kardinge.
In onderstaande kaart is de route weergegeven. De nummers in de kaart corresponderen
met de hoofdstukken in deze gids, zodat u eenvoudig naar de informatie over de
verschillende plekken kunt bladeren.
We volgen het Boterdiep richting het noorden.
Wanneer we het Boterdiep nog verder noordwaarts volgen, komen we aan bij het gemaal
Stad en Lande.
Even verder ligt aan het Boterdiep de Poldermolen De Witte Lam te Zuidwolde.
We vervolgen het Boterdiep tot even voor de brug in Zuidwolde, bij de Nederlands
Hervormde Kerk. Voor autobezitters is het gewenst de weg te volgen naar de Scheve Klap in
Ellerhuizen. Fietsers kunnen over de draaibrug gaan en het Boterdiep volgen tot het gemaal
Casper Hommes en de daarbij staande Krimstermolen aan het Harm Westerkanaal.
Via het fietspad bereiken we de Ellerhuizerweg bij de ‘Scheve Klap’. Aan de overzijde is nog
de molenromp van een koren en pelmolen zichtbaar, die in 1926 van wieken is ontdaan.
We vervolgen de route langs de Ellerhuizer-Thesingerweg naar Lutjewolde Het gaat via een
kronkelweg. Om niet van de weg te raken, zal men tot Thesinge 64 keer van richting moeten
veranderen.
Vervolgens komen we in het buurtschap ‘Het Reidland”. Links zien we de boerderij van de
fam. Stolwijk. Op de driesprong gaan we rechts de Thesingerweg op.
We rijden verder het viaduct op. Aangekomen op het viaduct is het aan te raden af te
stappen om de omgeving te verkennen. Men bevindt zich hier boven het Kardingermaar van
vroeger. De Thesingerweg gaat even verder over in de Schultingaweg te Lutjewolde.
Op de driesprong slaan we rechtsaf, de Thesingerweg op, richting Thesinge.
Na circa 2 km, bij de richtingwijzer, slaan we rechtsaf de Molenweg op, richting Thesinge.
Aan de rechterkant passeren we enkele huisjes en aan de linkerkant de Bovenrijgerweg.
We zijn inmiddels binnen de grenzen van “Mooi Thesinge!” aangekomen. Vanaf “Scheve
Klap” hebben we al 61 bochten gereden en moeten er nog 3 tot korenmolen Germania.
Via het Smidsmuseum en de Kerkstraat gaan we naar de brug over de Kardingermaar.

Na boerderij “Tutenborg” terug naar de Til, De Dijk en Singel naar de Klap, Kloosterkerk,
Café Jopje, Haven, Luddestraat, Hendrik Ridderplein, Moeshorn, over het kleine bruggetje
naar de Bakkerstraat. We hebben uitzicht op de molen en omgeving.
Terug bij het Smidsmuseum slaan we nu de Havenstraat in en gaan via de klap en De Dijk
terug naar de brug (til).
Vanaf de brug verlaten we Thesinge via de G.N. Schutterslaan, de uitvalsweg naar
Garmerwolde en de stad Groningen.
De route gaat op de driesprong linksaf de Lageweg op, via diverse boerderijen.
Voorbij de vanouds hoge til over de Thesingermaar gaan we via het betonpad, links, op
bezoek bij de molen van de Lagelandsterpolder.
We gaan terug naar de Lageweg, maken een uitstapje naar Garmerwolde (NH kerk) en
rijden terug naar het Goensepad langs de Thesingermaar tot de Noordermolen. Het
zogenaamde einde van het recreatiepad Kardinge en het einde van deze route. Auto’s zullen
via Garmerwolde, Noorddijk en Zuidwolde terug moeten rijden naar het vertrekpunt
Via verschillende wegen – zie de kaart – kan men terug naar het vertrekpunt of naar het punt
van bestemming.
Er is ook een tweede fietspad naar het recreatiepark “Kardinge”. Te weten het fietspad naast
de oude stadsweg, kort voor de N.H. Kerk. Volgt men dit fietspad dan komt men na de
oversteek over de Thesingermaar in het “Bevrijdingsbos” ter herinnering aan de bevrijding
van Groningen in april 1945. Het is de moeite waard! Men mist dan wel de Noordermolen.
Geen probleem, aangekomen op de Noorddijkerweg rijdt men circa 500 meter richting het
westen en slaat men rechtsaf om even naar de Noordermolen te gaan en om tot besluit te
gaan picknicken.
NB Bij een bezoek aan Thesinge kan men wandelend of fietsend vanaf de Haven een rondje
maken van circa 3½ km. Startplaats Haven, via één van de dijken naar Klunder, betonweg,
Lageweg, G.N. Schutterlaan, Thesinge.

