Tekst Pelgrimsroute Groningen Stad.
Begin en eindpunt NS Hoofdstation Groningen.
RA= Rechtsaf
RD= Rechtdoor
LA=Linksaf OM=Omkeren.
Gebruik altijd kaart bij de route of gebruik de route op APP viewranger.
1. RD. Staand voor het Stationsgebouw neem de Museumbrug over het Verbindingskanaal naar het
Groninger Museum.
A. NS Hoofdstation
B. Groninger Museum.
2. RD. Waar de Museumbrug overgaat in de Museumeiland.
3. RD. Waar de Museumeiland overgaat in de Ubbo Emmiusstraat.
4. LA. De Coehoornsingel inslaan.
C. Transfiguratie Russisch Orthodoxe Kerk Coehoornsingel ..
5. RA. Meteen na de Transfiguratie de Jonkerstraat inslaan.
6. RA. De Gedempte Zuiderdiep inslaan.
7. LA. De Folkingestraat inslaan.
D. Synagoge
8. RA. De Nieuwstad inslaan (prostitutiebuurt).
9. LA. De Pelsterstraat inslaan.
E. Heilige Geest of pelstergasthuis
F. Pelstergasthuiskerk
10. OM. De Pelsterstraat teruglopen.
11. RA. De Nieuwstad inslaan.
12. RA. Haddingestraat inslaan.
G. Lutherse kerk
13. LA. Haddingedwarsstraat inslaan.
14. RA. De Folkingestraat inslaan.
15. LA. De Akerkhof inslaan.
H. Korenbeurs
I. Der Aa-kerk
16. LA. Bij de Kerktoren linksaf het schuine voetpad inslaan.
17. LA. Linksaf de Brugstraat inslaan aan het eind van het voetpad voor de Der Aa kerk.
J. Scheepvaartmuseum en binnenkort Historische museum aan Der Aa voor stad en provincie.
18. RA. Voor de brug rechtsaf het Hoge der Aa inslaan.
19. RA. Rechtsaf bij de Vissersbrug de Vissersstraat inslaan.
20. LA. Na 50m linksaf de Gasthuisstraat inslaan.
21. LA. Linksaf de Vishoek inslaan.
22. RA. Rechtsaf de Vissersbrug oversteken.
23. RA. Na de Vissersbrug het Lage der Aa inslaan dat bij de Noorderhaven overgaat in de Reidiepskade.
24. RA. Rechtsaf de Plantsoenbrug oversteken en rechtdoor het Noorderplantsoen en de Leliesingel
inslaan.
25. RD. Rechtdoor bij de kruising met de Kerkstraat en de Kruissingel inslaan.
26. LA. Bij de vijver linksaf de Kruissingel vervolgen.
27. LA. Na de vijver linksaf het voetpad inslaan langs het Restaurant dat even later achter de
Muziekkoepel gaat en dan steeds rechtdoor lopen.
28. LA. Linksaf de Moesstraat inslaan.
29. LA. Linskaf de Grachtstraat inslaan op de eerst volgende kruising.
30. RA. De eerste afslag rechts de Tuinbouwdwarsstraat inslaan.
31. LA. Op de volgende kruising linksaf de Tuinbouwstraat inslaan op de eerst volgende kruising.
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RA. Aan het eind van de Tuinbouwstraat rechtsaf de kerklaan inslaan dat onder het spoor doorgaat.
RD. Op de t-splitsing met de Dierenriemstraat rechtdoor het voetpad inslaan.
RD. Op de kruising van voetpaden rechtdoor gaan.
LA. Op de volgende t-splitsing van voetpaden links aanhouden.
RD. Op de volgende kruising van voetpaden rechtdoor gaan.
RA. Rechtsaf aan het eind van het voetpad en de Wilgenlaan inslaan.
LA. Op de volgende kruising linksaf slaan en het Wilgenpad inslaan.
RD. Bij de kruising met de Eikenlaan rechtdoor gaan en het voetpad naast het fietspad kiezen.
RD. Steeds rechtdoor gaan en de tunnel onder de ringweg inslaan.
RD. Bij de kruising na de tunnel rechtdoor gaan en de Paddepoelsterweg inslaan.
RA. De eerst afslag rechts nemen en het Laan naar ’t Klooster inslaan.
K. Terrein van het voormalig Klooster Selwerd.
RA. Het fietspad Sprikkenburg inslaan langs het Van Starkenborghkanaal.
RA. De 1e afslag rechts nemen en de Iepenlaan inslaan.
LA. Na het viaduct van de ringweg linksaf het fietspad inslaan.
RA. De 1e afslag recht nemen en het voetpad inslaan voor het spoorviaduct en steeds het voetpad
volgen langs het water.
LA. Linksaf de Populierenlaan inslaan aan het eind van het voetpad langs het water.
LA. Linksaf de Iepenlaan inslaan.
LA. Bij de t-splitsing met de Eikenlaan linksaf slaan en het fietspad kiezen.
RA. Na 40m rechtsaf het voetpad inslaan en steeds dit voetpad zigzaggend blijven volgen zo dicht
mogelijk tegen het water en de spoordijk aan dat uiteindelijk uitkomt op het parkeerterrein van het
Noorderstation.
RD. Rechtdoor onder het Noorderstation doorgaan.
RD. Rechtdoor gaan de Noorderstationstraat inslaan met wel oversteken om dan aan de rechterkant
het voetpad te volgen.
RD.Rechtdoor gaan bij de t-splitsing en de Nieuwe Ebbingestraat inslaan.
RA. Bij het Noorderplantsoen de 2e afslag rechts nemen van de voetpaden van het Noorderplantsoen.
LA. Linksaf bij de volgende t-splitsing van voetpaden.
RA. Rechtsaf bij de volgende t-splitsing van voetpaden.
RD. Bij de volgende kruising van voetpaden rechtdoor gaan.
RD. Bij de kruising met de Boteringesingel rechtdoor gaan het het voetpad inslaan.
LA. Linksaf de Noorderbinnensingel inslaan aan het eind van dit voetpad.
RA. Rechtsaf slaan op de kruising met de Nieuwe Boteringestraat.
RA. Op de volgende kruising rechtsaf de Violenstraat inslaan.
LA. Rechtsaf de onderdoorgang de Violenhof inslaan ter hoogte van Violenstraat nr. 15.
LA. Linksaf de Nieuwe kerkhof inslaan aan het einde van de Violenhof.
RA. Rechtsaf het voetpad naar de Nieuwe Kerk inslaan en de kerk rechtsom passeren.
L. Nieuwe Kerk Groningen.
LA. Aan het eind van het pad linksaf de Nieuwe Boteringestraat inslaan.
RD. Bij de Boteringebrug rechtdoor gaan en de Oude Ebbingestraat inslaan.
M. Doopsgezinde kerk Boteringestraat 33
RA. De 1e slag rechts na de Doopsgezinde kerk en de Broerstraat inslaan.
N. Academiegebouw Universiteit.
O. Voormalig Minderbroeders/Franciscaner of Broerklooster waar nu het Universiteitsbibliotheek
ligt.
LA. De 1e afslag links en de Poststraat inslaan.
LA. Linksaf de Oude Boteringestraat weer inslaan.
RA. De 1e afslag rechts en de Rodeweeshuisstraat inslaan.
P. Voormalig Klooster Oldeconvent eerst was het een begijnhof en later een nonnenklooster van
de orde van Franciscanen.
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71. LA. De 1e afslag links de Weeshuisgang inslaan.
72. LA. Na een smalle u bocht linksaf het voetpad inslaan.
73. RD. Aan het eind van het voetpad rechtdoor gaan en de Jacobijnenstraat inslaan.
Q. Dominicanerklooster tussen Jacobijnenstraaat Oude Ebbingestraat en stadsmuur. Dominicanen
worden ook Jacobijen genoemd of Predikheren. Er is heden te dage weinig te herkennen van dit
klooster.
74. LA. Linksaf op de eerst volgende kruising en de Sint Walburgstraat inslaan.
75. RA. Ca 50m voor de volgende kruising de poort met het ijzeren hek inslaan.( de linkse want er staan 2
naast elkaar en de Prinsenhof inslaan. U kunt gerust even rondlopen in het Prinsenhof en deze weer
verlaten via de hoofdingang.
R. Voormalig gebouw van het klooster van de Broeders van het Gemene Leven.
76. RA. Rechtsaf de Turfsingel inslaan bij het verlaten van de Prinsenhof.
77. RA. De 1e afslag rechts nemen en de Turfstraat inslaan.
78. RD Rechtdoor gaan onder het poortgebouw door naar de Martinikerkhof.
79. RD. Na het poortgebouw rechtdoor het voetpad over de Martinikerkhof richting de Marinitoren
inslaan.
S. Martinitoren
80. LA. Na de Martinitoren de weg Martinikerkhof inslaan.
81. Martinikerk
82. RA. De 1e afslag rechts nemen en de Popkenstraat inslaan.
83. De ingang van het Forum nemen. U kunt dit gebouw gratis bezoeken en de terras op het dak is een en
al panorama van de stad.
84. LA. Na het Forum linksaf de Nieuwe Markt inslaan.
85. RA. Op de t-splitsing rechtsaf de Schoolstraat inslaan.
86. RA. Op de volgende kruising rechtsaf de Poelstraat inslaan.
87. LA/ De 1e afslag links nemen en de Peperstraat inslaan.
88. LA. Linksaf het poortgebouw van de Pepergasthuis doorgaan en rechts achterin is de uitgang van het
Pepergasthuis.
T. Pepergasthuis
U. Pepergasthuiskerk.
89. RA. De Gedempte Kattendiep oversteken en rechtsaf de parallelweg inslaan.
90. LA. Na 60m linksaf het Hoornstraatje inslaan (alleen voor voetgangers).
91. RD. De steentilstraat oversteken en rechtdoor de Battengang inslaan (alleen voorvoetgangers).
92. RA. Rechtsaf aan het eind van de Battengang en de Kostersgang inslaan,
93. LA. Op de t-splitsing rechtsaf de Rademarkt inslaan, die even later overgaat in de Verlengde
Oosterstraat.
V. Sint Józef kathedraal.
94. RA. Rechtsaf de Heresingel inslaan bij de St. Jozefkathedraal.
95. RA. Bij het Hereplein rechtsaf het Hereplein inslaan.
96. LA. Na 50m De Coehoornsingel inslaan.
97. LA. Op de 2e kruising linksaf de Ubbo Emmiusstraat inslaan.
98. RD. Rechtdoor gaan en het Museumeiland oversteken.
99. RD. Bij de verkeerslichten rechtdoor en het pad naar het NS Hoofdstation nemen.
100.Eindbestemming NS Hoofdstation Groningen.
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Er zijn zoveel kerken en bezienswaardigheden dat een keuze vooraf noodzakelijk is om te bepalen wat u wilt
bezichtigen. De route is met 14 km bewust kort gehouden zodat er ook tijd overblijft om iets te bezichtigen en
te bezoeken. Er is ene tijdsindicatie gegevens voor de te bezoeken locaties.
Kerken Kloosters en Gasthuizen en Synagoge.
• Transfiguratie Russisch Orthodox ( niet bezoekbaar)
• Synagoge en museum ( 1-1,5 uur). Veel openingtijden maar raadpleeg hun website.
• Pelstergasthuis; alleen hofje is te bezichtigen en niet de woningen
• Pelstergasthuiskerk is niet te bezichtigen.
• Lutherse Kerk; niet te berichten wel te bezoeken tijdsen Getijdengebed Stadsklooster dagelijks tussen
17.00-18.00 uur
• Lage der Aa Kerk is niet te bezichtigen
• Kloosterterrein Selwerd; terrein deels herkenbaar
• De Nieuwe Kerk
• Het Stilteportaal, in de hoofdingang van de Nieuwe Kerk, is dagelijks geopend van 10-18u om even
rust te zoeken of een kaarsje aan te steken. Voor wie maar wil…
• Open : Elke donderdag van 10 – 16 uur. Dit is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een kop koffie,
een praatje of om gewoon even stil te zijn in de kerk.
• De Nieuwe Kerk is open voor bezichtiging op de zaterdagmiddag van 12 – 16 uur. Dit geldt alleen
het zomerseizoen van de maanden april/mei tot en met september.
• Doopsgezinde Kerk is niet te bezichtigen.
• Voormalig kloostergebouw Broeders van het Gemene Leven aan de Prinsenhof is nu een hotel.
• Martinikerk; Is onregelmatig open. Raadpleeg hun website voor openingtijden, Entree € 2,• Pepergasthuis; alleen het hofje is te bezichtigen en niet de woningen.
• Pepergasthuiskerk is niet te bezichtigen.
• St. Jozefkathedraal
• Open : za 10 – 16 uur
• Elke middag 13.00-16.00 uur mei tot september
• Stadsklooster Groningen getijden bijeenkomst in de Lutherse kerk dagelijks van 17.00-18.00 uur
Overig.
• NS Hoofdstationsgebouw; vrij te bezoeken
• Groninger museum ( 2-2,5 uur)
• Korenbeurs is nu een supermarkt.
• Scheepvaartmuseum ( 1,5-2 uur)
Parkeren.
• Diverse Parkeergarages in de stad,
• Parkeren bij de diverse P&R terreinen rond de stad en dan met de bus naar het Hoofdstation
• P&R terreinen van NS stations rondom Groningen en dan met de trein naar het Hoofdstation te komen:
Haren, Sauwerd, Zuidhorn, Hoogezand
Ov.
• Ns Hoofdstation Groningen
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