Bijgewerkt : 6-4-2017

MO1. Etappebeschrijving NS hoofdstation Groningen naar Camping Meerwijk aan het
Zuidlaardermeer 21,9 km.
RA=Rechtsaf LA= Linksaf RD= Recht door
OM=omkeren
Gebruik altijd aanvullend de kaart van de route of de route in de App Viewranger.
1. Startpunt NS Hoofdstation Groningen.
2. LA. Ga naar Perron 1a en 2a en neem de trap naar het Emmaviaduct en sla dan linksaf op het
fietspad.
3. RA. Bij de kruising met de Parkweg onder het viaduct door.
4. LA. Na de brug over het Noord Willemskanaal het Hoornsediep inslaan.
5. LA. Na het viaduct van de Ringweg het fietspad de Hoornsedijk inslaan langs het water.
6. RD waar het fietspad overgaat in de weg Hoornsedijk langs het Noord Willemskanaal.
7. RA. Na het Hampshirehotel het fietspad inslaan,
8. LA. Na ca. 50m het voetpad naar de parkeerplaats inslaan.
9. RD. Parkeerplaats oversteken.
10. RA. Op de splitsing van 2 voetpaden meteen na de parkeerplaats(20m).
11. RA. het fietspad oversteken en het voetpad langs het Hoornse meer volgen.
12. LA. Aan het einde van het voetpad linksaf slaan de Hoornsedijk inslaan.
13. LA. De Hoornsedijk vervolgen.
14. RA. Het fietspad inslaan na de sluis.
15. RA. Aan het einde van het fietspad de Hoornsedijk inslaan.
16. LA. Aan het einde van de Hoornsdijk de Meerweg oversteken en linksaf de brug vervolgen
via het fietspad.
17. RA. Na de brug het fietspad inslaan.
18. LA. Voor de rotonde het fietspad vervolgen en het fietspad volgen onder de A28 viaduct door.
19. RA. Na de 2e rotonde het fietspad volgen dat parallel aan de afrit van de A28 en de A28 zelf
loopt.
20. LA. Na 1,5km het fietspad langs de Sassenheim Noordplas volgen.
21. RA. de toegangsweg tot het restaurant Sassenheim volgen.
22. RA. Aan het einde van de toegangsweg de Lutsborgweg inslaan.
23. RD. Waar de weg Lutsborgweg overgaat in het fietspad/onverhard pad overgaat.
24. RA. De het fietspad en onverhard pad de Kooiweg inslaan.
25. LA. Aan het einde van de Kooiweg het fietspad/onverhard pad Oosterbroekweg inslaan.
26. RA. De Rijksstraatweg oversteken en het fietspad rechtsaf inslaan.
27. LA. Na 75m De weg Boerhoorn inslaan.
28. RA. Na 100m de Markeweg inslaan.
29. RD aan het eind van de Markeweg rechtdoor het voetpad inslaan.
30. RA. Na 50m Het fietspad en onverhard pad de Hoge Hereweg inslaan.
31. RD. Waar het fietspad De Hoge Hereweg overgaat in een gelijknamige weg en het spoor
oversteken.
32. RD De Hoge Hereweg vervolgen waar de weg weeg overgaat in d egelijknamige fietspad en
onverhard pad.
33. RD. Na 2,5km waar de Hoge Hereweg overgaat in de Zuidlaarderweg (fietspad kiezen).
34. RA. De Beslotenveenseweg inslaan voor de Herberg de Blankenhoeve.
35. RD waar de weg overgaat in een fietspad en onverhard pad.
36. LA. Het fietspad en onverhard pad de Duinweg inslaan.
37. RD. Bij de t-splitsing de Duinweg gaat hierover in de Haasakkers (De Duinweg slaat hier
rechtsaf maar die moet u dus niet inslaan).
38. LA. Na 200m na Haasakkersnr. 2 het fietspad inslaan (nadat u eerst een scherpe bocht naar
links en een scherpe bocht naar rechts hebt gemaakt met de Haasakkers).
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39.
40.
41.
42.

LA. Het fietspad en onverhard pad de “Weg langs het Hunebed” inslaan.
LA. De Hogeweg inslaan.
RD. Na 20m de Zuidlaarderweg oversteken en de Zuiderstraat inslaan.
LA. De Lageweg inslaan.
a. Bartholomeuskerk Noordlaren.

N.B. De rest van de route is gebaseerd op de veerpont bij het Zuidlaardermeer. Deze
zelfbedieningspont vaart alleen in de periode 1 april-1 oktober. Wandelt u niet in deze periode neem
dan de alternatieve route langs de andere kant van het meer maar dat is 8,5 km omlopen. (zie
Alternatieve route punt 43-73 cursief gedrukt) De alternatieve route is totaal 30,4 km komt..
U kunt ook altijd proberen over de Palinghandelaar u met de boot wilt overzetten buiten deze periode
bel dan 06-55592633 (dit is niet gratis!)
43. RA. De Meester Koolweg inslaan.
44. RA. Het fietspad Meesterkoolweg inslaan.
45. LA. Aan het eind van het fietspad na de uitkijkpunt over het Zuidlaardermeer het voetpad
langs de oever van het Zuidlaardermeer inslaan.
46. RD aan het eind van het voetpad de Osdijk inslaan en naar de zelfbedieningspont.
Dagelijks van 09.00 tot 19.00 uur gedurende de maanden april t/m juni en september
Dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur gedurende de maand juli en augustus
47. Eindbestemming. U komt na de veerpont meteen aan op camping Meerwijck.

Alternatieve route vanaf punt 43 buiten de periode 1 april- 1 oktober.
43. RD Waar de we Zuidveld overgaat in de De Lageweg inslaan.
Kerk Noordlaren.
44. RD. Waar de Lageweg overgaat in de Noordlaarderweg.
45. LA. De Groningerstraatweg inslaan en het fietspad nemen.
46. LA. Tegenover Groningerstraat nr. 40 linksaf slaan.
47. RD. Waar de weg overgaat in een voetpad.
48. RA. De eerstvolgende t-splitsing.
49. RA. De daarop volgende t-splitsing rechtsaf.
50 RA. Aan het eind van het voetpad rechtsaf de Noordma inslaan.
51. LA. Het eerstvolgende fietspad aan uw linkerhand inslaan.
52. LA. Na de voetbrug linksaf het fietspad langs De Dijk inslaan.
53. LA. Na de brug over de Hunze of de Oosteroersche Vaart De Voorde inslaan.
54.LA. Bij de scherpe bocht naar rechts van de Voorde het fietspad linksaf inslaan.
55.RA. Na 25m het fietspad rechtsaf blijven volgen.
56.RA. Na 250m ziet u aan uw rechterhand 2 fietspaden parallel aan elkaar lopen en kies de meest
rechtse van de beide fietspaden.
57.LA. Op de kruising van een andere fietspad.
58. RA. Aan het einde van het fietspad de Kruierij inslaan.
59. LA. Na 100m het voetpad inslaan.
60. RD. Aan het einde van het voetpad het fietspad vervolgen.
61.LA. Aan het einde van het fietspad de Woldweg inslaan en de brug oversteken over de Leinewijk.
62.LA. Meteen na de brug linksaf het fietspad inslaan.
63.LA. Na 250 na een scherpe naar rechts meteen het voetpad linksaf inslaan.
64.RA. Aan het einde van het voetpad de Meerweg inslaan.
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65. LA. De Meerweg inslaan.
66. RA. Bij een bocht naar links van de Meerweg rechtsaf de brug over het water nemen.
67. LA. Na de brug linksaf de Meerweg vervolgen.
68. LA. Na de volgende brug het voetpad linksaf inslaan.
69.RA. Bij de splitsing van voetpaden.
70.LA. Na 100 meter.
71. LA. Het fietspad langs de strandweg inslaan.
72. Eind bestemming aan het eind van de strandweg.

Campings
 Camping Meerwijck Strandweg 2 Kropswolde 0598-323659 info@meerwijck.nl
B&B.
 De camping Meerwijck beschikt over trekkershutten, chalets, stacaravans, tentverhuur etc.
 Meerwijck B&B Vechtlaan Meerwijck 500m na de camping.
 AirBnB Kropswolde Overlanden Meerwijck
Winkels.
 Aldi Groningen op de route.
 Campingwinkel op de camping.
Kerken.
 Bartholomeüskerk Noordlaren Andrea Horneman. 050-4092872, 06-81185604
OV.



Startpunt: NS Hoofdstation Groningen
Eindpunt: NS Station Kropswolde (3 km van camping)

Parkeren
 Beginpunt: P&R Terreinen rondom de stad en dan de bus naar het Hoofdstation nemen. Auro
gratis parkeren meerdere dagen.
 Eindpunt: Strandpaviljoen Meerwijck (bij de camping)
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