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Beknopte beschrijving van de route.
Deze route kenmerkt zich door het uitzicht over de
specifieke Groningse weilanden en velden en het
volgen van het uitdagende Kerkepad dat tussen Marum
en Niebert loopt.
Deze fietsroute legt u hoofdzakelijk af op de fiets en
soms te voet. Waar u te voet moet, dat ondervindt u
tijdens het volgen van deze route. Dit is een leuke en
uitdagende route met een verrassend karakter.
U start met de route bij knooppunt (knp) 11 die links
van de uitgang van de camping ligt en hierna volgt u in
de rechter richting naar knp 50. Hierna vervolgt u uw
weg naar knp 25 en rijdt slingerend richting knp 3.
Vanaf dit knp fietst u naar knp 2 en geniet u van de
vergezichten van het landschap.
Bij knp 2 ziet u rechts een waterwerk en zult u
verbaast staan over het niveauverschil tussen de linker
en de rechterzijde van dit waterwerk. Bij knp 2 slaat u
links af en fietst u langs de Jonkervaart richting knp
21.
Bij knp 21 slaat u rechtsaf richting knp 20. Halverwege
dit traject passeert u aan de linkerzijde een nieuwe,
volgens oude architectuur, gebouwde boerderij.
Leuk om even stil te staan en de architectuur op u te
laten inwerken. U rijdt verder rechtdoor richting knp
20 en komt u aan in het dorp Marum.
Bij knp 20 slaat u rechtsaf en koerst u richting knp 85.
Aan het einde van het winkelplein kunt u zowel links
als rechts af de landelijke fietsroute volgen.
U houdt hierbij rechts aan en volgt u de landelijke
fietsroute aanwijzingen. Na een klein stukje fietsen
begint het avontuur en komt u op het Kerkepad
terecht.
Het Kerkepad kenmerkt zich door zijn bijzonder
landelijk karakter en smalle fietspaden van schelpen.
Laat u niet misleiden als u op paaltjes rode voetjes
ziet afgebeeld. Deze route volgt u, die zowel voor
wandelaars als fietsers geldt.
Soms volgt u de aanwijzingen van de landelijke
fietsroute of indien aanwezig volgt u de bordjes van
de knooppunten 09 en 11.
Houdt u er rekening mee dat u moet afstappen en te
voet via diverse hekjes en bruggetjes uw weg moet
vervolgen.

Tijdens dit traject rijdt u richting knp 09 en hierna
richting knp 11.
Tijdens dit gedeelte van de route passeert u bij
landgoed Coendersborch diverse museum locaties die
u afhankelijk van het seizoen kunt bezoeken.
Hierna fietst u door en treft u aan uw rechterzijde
het Steenhuis aan dat een historisch bouwwerk blijkt
en het enige overgebleven Steenhuis in de provincie
Groningen is.
U kunt “Het Steenhuis” bezoeken op donderdag,
zaterdag en zondag tussen 13:30 en 17:00 uur.
Aangekomen bij knp 11 slaat u rechtsaf richting knp 8
en rijdt u door een beschutte omgeving op een
grindfietspad.
Bij knp 8 treft u aan de linkerkant een bord aan
waarop het gebied, waar u doorheen bent gefietst,
nog eens in detail kan bekijken. Bij knp 8 slaat u
links af en koerst u al slingerend richting knp 12.
Na knp 12 steekt u de weg en het water over richting
knp 7. U fietst lekker aan de linkerzijde van de vaart
en dit gedeelte kenmerkt zich als autoluw.
Na knp 7 vervolgt u de weg langs de vaart richting
knp 6 en hierna knp 5. Tijdens dit gedeelte kunt u
genieten van sommige (kleine) maar uitstekend
verzorgde pittoreske woningen.
Vanaf knp 5 rijdt u, via Zevenhuizen richting knp 23.
Vanaf knp 23 fietst u richting knp 50 en rijdt u aan
de rechterzijde van het vaartje. Bijna aan het einde
van deze weg langs het vaartje treft u rechts een
boerderij aan waar streekproducten en bloemen
worden verkocht.
Als u het treft is het ook mogelijk om bloemen te
plukken in de boerderijtuin. Dit kunt u gerust doen
want u bent bijna op de camping om de geplukte
bloemen in de vaas te zetten.
Vanaf knp 55 fietst u heerlijk door naar knp 50.
Halverwege ziet u aan de rechterkant een
aardbeienkwekerij waar u, afhankelijk van het
seizoen, heerlijke verse aardbeien, asperges en
andere streekproducten kunt kopen.
Vanaf deze kwekerij rijdt u rechtdoor en slaat u aan
het einde van de weg linksaf richting knp 50.
Hierna vervolgt u uw weg richting knp 11 waarna u
rechtsaf de camping op rijdt.
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De knooppunten en eventuele afwijkingen
Deze route kent geen afwijkingen van de
aaneengesloten knooppunten.
Een gedeelte van de route voert u langs smalle
paadjes en bruggetjes en dit vereist een goede
stuurmanskunst. U bent gewaarschuwd.
Hieronder vindt u de route van knooppunt naar
knooppunt.

-
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Deze route is bij uitstek geschikt om met een noord of
noord oosten/westen wind te fietsen.
Immers heen is het dan gedeeltelijk wind tegen en op
de terugweg wind mee als het mee zit.
Het totaal aantal kilometers van deze route is circa
28 kilometer
Download versie
U kunt de knooppuntenroute ook downloaden van
Route.nl en offline beschikbaar maken in uw app van
route.nl op uw smartphone of gps apparaat. Het
route.nl nummer is 1836916

Historische / Culturele, Culinaire en leuke locaties
Historische / Culturele achtergrond
Het Kerkepad tussen Marum en Leek werd in het
verleden gebruikt door de lokale bewoners om naar de
kerk in Leek te gaan en om hierna weer huiswaarts te
keren.
Tijdens het fietsen van dit Kerkepad komt u twee
historische locaties tegen in de vorm van het
Streekmuseum “’t Rieuw” en het verderop gelegen
“het Steenhuis”.
Tussen de De Boeren en de Iwemas bestonden oude
familiale banden. De huidige bewoners behoren nog
steeds tot de familie De Boer. Voor de instandhouding
hebben de bewoners huis en landerijen in 1988
verkocht aan de Stichting Het Groninger Landschap. Er
wordt op museaal gebied samengewerkt met de
Coendersborg te Nuis.
Culinaire locaties
N.v.t.
Leuke locaties
Tussen knooppunt 09 en 11 passeert u Het
Iwema-Steenhuis. In de schuur van ”Het
Steenhuis” is een molen- en bakkerijmuseum
ondergebracht.
-

Tussen knooppunt 55 en 50 passeert u aan de
rechterkant de aardbeien kwekerij van de
familie Poelman.
Behalve dat er aardbeien van uitstekende
kwaliteit te verkrijgen zijn biedt deze locatie
een diversiteit van streekproducten aan; van
jam, ambachtelijk boeren ijs tot diverse
verse vruchtensappen.
Sinds 2016 worden er ook asperges geteeld en
te koop aangeboden die wij u van harte
kunnen aanbevelen.

Referenties
ANWB Knooppunten kaart Groningen en
Drenthe uitgave 2012 uitgegeven door de
ANWB
http://www.nuisniebert.nl/Historie.htm
http://www.route.nl
https://destreekboer.nl/aardbeienkwekerijpoelman/
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