
Groningen-Roden (Van 't Peerd van Ome Loeks naar Ot en Sien) 16km

Startplaats: Voor het Centraal Station Groningen, bij het beeld van het Peerd van Ome 
Loeks.
Adres: Stationsplein 4, 9726 AE Groningen

OV-informatie: Van en naar het Centraal Station Groningen rijden bussen en treinen uit 
verschillende richtingen. Van Roden is er goed openbaar vervoer richting Groningen, naar 
andere richtingen iets minder frequent. Voor informatie zie http://9292.nl/

Korte beschrijving: Vanaf het Centraal Station Groningen en het standbeeld van het 
Peerd van Ome Loeks gaat de route door het Stadspark richting natuurgebied De 
Onlanden. Via Roderwolde (met o.a. de molen Woldzigt) en de Kleibosch gaat de route 
naar het centrum van Roden, de Brink. 

Routebeschrijving:
1. Vanaf de voorkant van het Centraal Station Groningen, lopen we langs het beeld van het 
Peerd van Ome Loeks en gaan linksaf langs de Stationsweg die langs het kanaal loopt.

Rechts ziet u de moderne architectuur van het Groninger Museum (van architect Mendini).

2. Bij het kruispunt, voor de stoplichten, linksaf, over de witte stalen brug over het spoor. 
Daarna de eerste afslag rechts, onder het viaduct door en over het Noord-Willemskanaal.
Kruis bij de stoplichten de Paterswoldseweg en vervolg rechtdoor door het Stadspark.

Links ziet u het markante gebouw van de Gasunie, in de volksmond de "Apenrots" 
genoemd.

3. Volg het brede middenpad geruime tijd. Op de Y-splitsing het rechterpad nemen. Blijf 
deze verharde weg volgen ook wanneer deze afbuigt naar links. Deze weg beschrijft een 
ovaal om de vijver in het Stadspark heen. Aan de achterkant van deze ovaal rechtsaf over 
een brug met ijzeren hekken.

4. Daarna links aanhouden. Via een fietstunnel/ voetgangerstunnel gaan we onder de A7 
door. Daarna eerste afslag rechts (Bruilweering). Volg dit pad, dat overgaat in een smal 
fietspad in een groenstrook, ongeveer 2 kilometer, tot u voor een tweebaansweg komt. Dit 
is de N372 bij Peizermade.

5. Ga rechtsaf over het fietspad en steek na 250 meter de weg over. Vervolg over de 
Hamersweg. Hou rechtdoor aan over de Langmadijk.
Na het kruisen van het water van het Peizerdiep op de Y-splitsing linksaf.

U bent nu in het nieuwe waterbergings- en natuurgebied De Onlanden. Dit is een 
uitgestrekt gebied (2500ha.) dat rijk is aan vogels, amfibieën en libellen. De otter heeft hier 
recent ook een plek gevonden en de bever wordt verwacht.

http://9292.nl/


6. Volg het brede geasfalteerde pad door de Onlanden ongeveer 3 kilometer.
Aan het einde rechts aanhouden.
Daarna rechtdoor aanhouden, afslagen negeren.

U loopt door het dorpje Roderwolde met o.a. de markante olie- en korenmolen Woldzigt en het 
witte Jacobskerkje. In het dorp staan op diverse plekken witte bordjes met historische 
informatie.

7. Na het verlaten van de bebouwde kom van Roderwolde de Roderwolderweg ongeveer 800 
meter volgen. Loop hier goed links van de weg. Deze weg is niet erg overzichtelijk.
Na die 800 meter een pad met bankje linksaf nemen (het pad is te herkennen aan een bordje 
van het Jacobspad).

8. Einde pad, op de splitsing, rechtsaf.
U bent hier bij het kleine natuurgebied de Kleibosch. In de lente bloeien in het bosje links van 
u vele bosanemoontjes.

Route-optie: u kunt een rondje (ca. 1 kilometer lang) door het Kleibosch meenemen in 
de route. Ga daarvoor op de bij 8 genoemde splitsing linksaf. Hou daarna steeds rechts 
aan. U komt dan weer op hetzelfde pad uit. Daar linksaf slaan.

9. Vervolg uw weg rechtdoor over de klinkerweg (Roderwolderweg). Op de volgende kruising 
(met Tolhuisje) rechtdoor.
Bij de stoplichten op de kruising met de N372 het fietspad rechtdoor volgen.

10. De eerste afslag links nemen, de Weehorsterweg (ongeveer 500 meter na de hiervoor 
genoemde kruising).

11. Daarna eerste afslag rechts. Hou rechtdoor aan. Deze weg gaat over in een breed 
zandpad. Volg deze tot de doorgaande (asfalt-)weg.

12. Steek de doorgaande weg over en ga daarna rechtsaf. Met dit pad komt u voor havezate 
Mensinge langs (met mooi terras).
Vervolg de route rechtdoor, over de parkeerplaats.
Daarna bij het witte huis linksaf, langs de Catharinakerk en naar de Brink met het standbeeld 
van Ot en Sien en diverse terrassen/ horecagelegenheden.
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