
Wandelduo: Dorpsommetje 't Paiser Hopje
plus de Onlanden (12,5 kilometer)

Startplaats:
De parkeerplaats bij de supermarkt aan de Hoofdstraat 5, 9321 CB, Peize (blauwe stip op kaart)

Korte beschrijving:
Deze mooie wandelroute begint in het centrum van Peize en komt langs historische gebouwen en 
oude boerderijen. In Peize heeft de hop en bierbrouwen eeuwen lang een grote rol gespeeld en 
dat is nog te zien op verschillende plekken in het dorp.
Peize ligt naast het nieuwe natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden. Ongeveer de helft van 
de route gaat door een mooi deel van dat gebied, waarbij we de Stenhorsten (de korte  
Bommelierroute) meenemen.
Wie het bij een dorpsommetje van ca. 6 km. wil houden loopt alleen het onderste rondje (zie kaart).

Beschrijving:
1) Ga vanaf de parkeerplaats op de Hoofdstraat rechtsaf. Aan uw 
rechterhand ziet u na ca. 50 meter restaurant de Hopbel. Ga tegenover 
het restaurant het Molenpad in (dus linksaf). U komt langs de 
korenmolen, de Paiser Meul.
Ga aan het einde van het Molenpad linskaf op de Burchtlaan. Dit smalle 
paadje brengt u langs het voormalige Huys te Peyse. Met houten palen 
zijn de contouren van het huis en de voormalige slotbrug aangegeven. 

 2) Hou aan het eind van de Burchtlaan schuin rechts aan, langs de Brink en de kerk. Ga de 
eerste weg (Kerkstraat) rechtsaf. Op Kerkstraat 19 staat de Kymmellshof, op de plek waar het 
voormalige Kymmellshuis heeft gestaan. Ga na deze Kymmellshof linksaf op de Zuurseweg.

3) Ga de eerste weg links, de Kortlandsweg. U loopt op Huize Kortland af, de voormalige 
pastorie waar nieuwslezer Harmen Siezen als domineeszoon zijn jeugd doorbracht. Loop links 
langs het witte huis en ga daarna de tweede weg rechts, de Eikenlaan.

4) Neem de eerste afslag links, de Hagedoornlaan. Ga aan het eind daarvan op de Hereweg 
rechtsaf. Neem ca. 80 meter later (vóór de eerste woonboerderij die haaks op de weg staat) het 
zandpad links, de Heemtuin in, een in 1973 aangelegd bosje. Dit pad buigt naar rechts af.  

5) Daarna: steek de splitsing van paden over en neem de rechter 
van de twee paden die rechtdoor gaan (zie foto ter verduidelijking). 
Verlaat het bosje nog niet, maar ga linksaf achter het huis langs. 
Vervolg steeds rechtdoor tot u tussen de houten hekken door het 
bos kunt verlaten. Ga rechtsaf op het zandpad en meteen daarna 
linksaf op de Brusselseweg.

X

6) Aan uw rechterhand ziet u al een deel van de Onlanden, het deel tussen Peize en Eelde.
De Brusselseweg gaat over in de weg Achterstewold. Volg deze weg tot het eind.
Wie de korte versie van de route (het dorpsommetje) wil doen gaat op de Wolddijk linksaf. Lees dan 
verder bij 14).

Wie de complete route wil lopen:
7) Ga op de splitsing rechtsaf op de weg de Wolddijk.
Neem op de volgende splitsing weer de afslag rechts, op de Woudrustlaan. U ziet hier grote
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stukken land die bij hoog water in de omgeving verder onder water worden gezet. U bent in 
het nieuwe waterbergings- en natuurgebied De Onlanden. U zult zien dat het gebied rijk is 
aan allerlei vogels. Ook is het niet onwaarschijnlijk dat u bijvoorbeeld reeën zult zien.
Langs de randen van het gebied ziet u de nieuwbouw van Eelderwolde en de kerken en 
andere hoge gebouwen van de stad Groningen.

8) Ga de eerste weg links, de Zanddijk. Deze weg gaat over in een fietspad. In de natte 
bossen aan weerszijden van dit fietspad kunt u misschien wel wilde hopstruiken ontdekken.

9) Steek de Groningerweg, de N372, over. Kijk goed uit, dit is een drukke weg.
Aan de overkant van de weg staat een het tolhuis Peizerwold.
Vervolg het fietspad aan de overkant van de weg. Zo'n 60 meter na de S-bocht ziet u het 
informatiepaneel van het kleine natuurgebied De Stenhorsten.
Onze route neemt hier een deel van de zogenaamde Bommelierroute mee, die door dit 
gebied is uitgezet.

10) Loop door over het fietspad tot de scherpe bocht naar 
rechts. Ga op die plek linksaf over de dijk langs het 
Peizerdiep. U hebt zicht op Roderwolde met o.a. de molen 
Woldzigt en de witte toren van de hervormde kerk.

11) Volg de dijk geruime tijd, voorbij het eerste bruggetje 
links.
Vlak na de plek waar er een aftakking van het Peizerdiep is, 
is er een tweede bruggetje over de sloot links. Neem deze 
afslag.

12) Volg het pad tussen de weilanden door. Ga (ca. 300 á 400 meter later) het eerste pad links, 
langs de sloot.
Ga op de asfaltweg rechtsaf en steek aan het einde weer voorzichtig de N372 over.
Ga op het fietspad rechtsaf en neem de eerste weg links, de Woudrustlaan.

13) Ga de eerste weg rechtsaf, de Wolddijk. U hebt dit deel van de route eerder gehad.
Ga op de splitsing met de weg Achterstewold rechtdoor.

14) Ga de eerste weg links, een rood zandstenen pad, de Esweg.
Ga op de eerstvolgende kruising rechtsaf de Hoppekampweg in. 
Neem de eerste afslag rechts, de Oosterweg. Deze weg loopt rond, 
langs een aantal rustig gelegen woonboerderijen.
Neem de eerste afslag links. Na de S-bocht komt u langs de 
hoptuin aan het Noordsepad. Hier wordt nog steeds hop verbouwd.

15) Ga aan het eind van het Noordsepad op de Hoppekampweg 
linksaf en even later rechtsaf de Raadhuisstraat in.
Volg deze weg ongeveer 150 meter. Daar ziet u aan uw rechterhand 
een gebouw met een wit torentje. Dit is het voormalig gemeentehuis 
van Peize. Boven de deur aan de voorkant is het gemeentewapen 
met de hop nog zichtbaar.
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16) Ga rechtsaf de Hoofdstraat in, voor het voormalig gemeentehuis langs. Ongeveer 100 
meter verderop bent u terug bij het beginpunt van de route.

Wij hopen dat u hebt genoten van deze wandelroute die in het teken stond van hop, oude 
gebouwen en natuurgebied de Onlanden.

Route en beschrijving: © Fokko van der Leest & Karin van der Leest
Overname alleen na toestemming.

Deze en andere routes in de omgeving zijn gratis te verkrijgen via http://wandelenrondroden.nl
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