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Groningen Noord 
afstand: ± 17 km

De wandeling voert de stad uit naar het Reitdiepgebied. Onderweg maakt u 
kennis met een bewoningsgeschiedenis van meer dan 2500 jaar. De route 
passeert wierden – woonheuvels – die ver voor de jaartelling werden opgewor-
pen en doorkruist nieuwe stadswijken. U loopt over middeleeuwse wegen en 
dijken, maar evengoed onder de ringweg door. De voortdurende afwisseling 
van oude en nieuwe elementen in het landschap, die soms harmoniëren, soms 
ondraaglijk botsen, maakt deze wandeling tot een interessante reis door de tijd.

Het startpunt is bij station Groningen Noord (meestal kortweg Noor-
derstation genoemd) aan de Noorderstationstraat.

1. scherven brengen geluk
Vroeger vormde het station een karakteristieke afsluiting van de Noorderstati-
onstraat. Tegenwoordig hangt het als een grauwe en logge betonkolos boven 
de straat. Sinds vijfendertig jaar geleden het oude stationsgebouw werd afge-
broken om plaats te maken voor een verhoogd spoorcomplex is de harmonie 
tussen het station en zijn omgeving verdwenen. De gevoelens van onveiligheid 
die het station jarenlang opriep, bereikten een tragisch dieptepunt in 1997, toen 
hier in de nacht van Koninginnedag Anne de Ruijter de Wildt vermoord werd. Zij 
was een studente sociologie. Het kunstwerk ‘Scherven brengen geluk’, dat te 
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zien is in de doorgang onder het station, is geïnspireerd op haar. De scherven 
die Anne tijdens haar leven verzamelde – om er een mozaïek van te maken 
– zijn door de kunstenaar Hans van Bentem in het beeld verwerkt. Ook de 
buurtbewoners van het Noorderstation hebben letterlijk een steentje bijgedra-
gen aan de mozaïeken. Uit de keramische objecten spreekt de naïeve, positieve 
kijk van een meisje dat de wereld wilde veranderen. 

U steekt de Noorderstationstraat over en gaat de Akkerstraat in. Ver-
volgens tweede straat rechts (Tuinbouwstraat) en eerste straat rechts 
(Moesstraat).

2. moeskers en koemelkers
De Moesstraat vormt het oude hart van de Tuinwijk. Al in de zestiende eeuw 
woonden hier ‘moeskers’ (tuinders). In de loop van de negentiende eeuw 
vestigden zich ook steeds meer koemelkers. Zij woonden in huizen die niet 
op koeien waren ingericht. Maar het was vanuit de Moesstraat maar een klein 
stukje lopen naar het land waar de koeien graasden en gemolken werden.
 ‘Als je de Moesstraat uitreed naar het noorden stond je plotseling, zonder 
overgang, in de ongerepte ruimten van de Paddepoel’, zo schreef de Groningse 
kunstenaar Johan Dijkstra. 
Het einde van de Moesstraat markeert nu het begin van de grootschalige na-
oorlogse uitbreidingen van de stad. In 1965 gingen de eerste heipalen in ‘De 
Paddepoel’ de grond in voor de bouw van duizenden woningen. Ook Selwerd 
en Vinkhuizen werden volgebouwd. Tussen de woningbouw staat hier en daar 
nog een oude boerderij die inmiddels een andere functie heeft. 

U gaat onder het spoorwegviaduct door en loopt de Moesstraat uit tot 
aan de Noorderbegraafplaats. Hier gaat u linksaf (Sleedoornpad). Bij de 
Eikenlaan linksaf en vervolgens eerste pad rechtsaf (bij anwb-wegwij-

zer 6861). Na de doorgang onder 
het viaduct volgt u de Paddepoel-
sterweg.

3. honing te koop
Op zonnige dagen wemelt het van 
de wandelaars en fietsers op de Pad-
depoelsterweg – mevrouw Nienhuis 
kent ze geen van allen meer. Sinds 
1928 woont zij in de boerderij op 
nummer 16. ‘Vroeger kwam hier niet 
veel langs, wij konden aan het rate-
len van een kar horen wie er voorbij 
kwam’, vertelt ze door het luikje 
van de voordeur. De dichtstbijzijnde 
school voor haar was in de Akker-

straat – het startpunt van deze route – en daar ging ze elke dag lopend naar toe. 
De stad lag nog op grote afstand; vanuit de boerderij konden ze de trein naar 
het Noorderstation zien rijden. Langzamerhand is bijna al haar grond onteigend, 
voor de aanleg van de begraafplaats Selwerderhof en de uitbreiding van het 
universiteitscomplex. Op de paar stukjes grond die behouden bleven grazen nu 
haar schapen. Voor € 3,50 wordt hier honing verkocht, vers van de imker. En 
mevrouw Nienhuis vertelt er desgewenst een mooi verhaal bij.

U passeert het Van Starkenborghkanaal en vervolgt de Paddepoelster-
weg tot aan Wierumerschouw.

4. dertiende-eeuwse weg
De boerderij Hunzeroord (nr 11) werd in 1836 gebouwd en ingericht tot 'een 
klein maar aangenaam buitenverblijf' voor de Groninger hoogleraar Siebrandus 
Stratingh Ezn. De volgende boerderij aan de linkerkant – één van de oudste in 
het gebied – ligt pal naast een onbewoonde wierde. Door betere bedijkingen 
gingen bewoners zich steeds veiliger voelen, waardoor na verloop van tijd 
een nieuw te bouwen boerderij niet meer óp, maar naast de wierde gebouwd 
werd. De Paddepoelsterweg kronkelt zich over de allereerste bedijking die men 
omstreeks 1250 langs de Hunze (het Reitdiep) opwierp. Met deze bedijking 



12 13

Groningen Noord

Sauwerd

Winsum

BafloBaflo

Warffum

Usquert

Uithuizen

Uithuizermeeden

Roodeschool

Groningen Noord 17 km
werden tal van meanders van de rivier afgesneden. Eén daarvan is het Selwer-
derdiepje. Vlak na de oude boerderij maakt de weg een scherpe bocht: hier 
is rechts van de weg een sloot met brede oeverwallen (volgens kenners de 
Drentsche Aa) te zien. In de weilanden, circa 150 meter verder, stroomt deze 
sloot samen met het Selwerderdiepje.

5. de paradox van de reconstructie
Omstreeks 1870 werd ontdekt dat wierdengrond – een mengsel van kwel-
derzoden, huisvuil en mest – uiterst vruchtbare aarde was. Met een hectare 
wierdenaarde van drie meter dikte kon 375 hectare woeste grond in Drenthe 
ontgonnen worden. Vanaf die tijd gingen de wierden rücksichtlos op de schop. 
Dat wierdenbewoners bij de afgravingen pas stopten als de doodsbeenderen 
uit de steile wand staken is bij Wierum goed te zien; alleen het kerkhof bleef 
over. Pas in 1943 werden de afgravingen door de overheid verboden, maar de 
ruïnering was toen al een feit. Een nieuwe ontwikkeling is het aanvullen van 
het afgegraven deel, zoals dat bij Wierum gebeurd. Maar de afgelopen zestig 
jaar heeft zich een merkwaardig proces voorgedaan. De ruïnes hebben allengs 
hun eigen charme gekregen; voor al weer generaties is dit het vertrouwde land-
schap, het landschap van hun jeugd.
De reconstructie draagt de paradox in zich van herstel en verlies van het verle-
den.

Bij Wierumerschouw gaat u vóór de brug linksaf het fietspad op dat 
het tracé van de Reitdiepdijk volgt.

In Wierumerschouw is een terras met uitzicht over het Reitdiep.
The Horse Farm
Scholleweg 2
9893 TD Garnwerd (Wierumerschouw)
tel. 06-21554663
www.horsefarm.nl

6. van waker tot slaper tot dromer
Op 23 juni 1941 schreef Hendrik Nicolaas Werkman: ‘We hebben gisteren 
een prachtige dag gehad – op de fiets door Noordwest Groningen (..). Op een 
oud stuk dijk, tegen een hooi-opper hebben we ons maal genomen, met een 
uitzicht zoo machtig, over korenvelden en uitgestrekte weiden, een stukje 
Reitdiep. (..) Overal leeuweriken en geelgorzen, kwikstaarten en andere kleine 
vogeltjes boven de geurige klaver en peulvruchten. Zooiets is toch maar alleen 
in het Noorden van onze provincie te beleven.’ 
Het landschap is sindsdien drastisch veranderd, ook aan het Reitdiep waar de 
hooioppers allang verdwenen zijn en de landbouw een monocultuur is gewor-
den. Maar de oude dijk ligt er nog en de sfeer die Werkman beschrijft is nog 
altijd voelbaar. 
Tot 1877 stond het Reitdiep in open verbinding met zee. Tot die tijd was de dijk 
dus zeewerend. Daarna verviel ze tot ‘slaper’ (reservedijk). In 1969 werd de 
Lauwerszee afgesloten en sindsdien mag ze ongestoord dromen.

Op driesprong, rechtsaf de Platvoetbrug over. Bij de Dorkwerderbrug 
linksaf en direct weer linksaf. Bij anwb-wegwijzer 70061 rechtsaf het 
fietspad richting centrum Groningen volgen.

7. stille aanbidder
Het kunstwerk op het kruispunt van het Reitdiep en het Van Starkenborghka-
naal is een gezamenlijk project van kunstenares Regina Verhagen en schrijver 
Gerrit Krol. Verhagen ontwierp de twaalf meter hoge boom waarvan de ‘blade-
ren’ worden gevormd door de dichtregels van Krol. 

geen land, maar water
geen water, maar land
land dat op water drijft
vlak land derhalve
twee kanalen die elkaar snijden
liggen in hetzelfde vlak
land waarin gesneden wordt
water waarin gesneden wordt
vaarwater

Ooit had het Van Starkenborghkanaal een stille aanbidder: Gerrit Krol. ‘Het was 
een scherp kanaal, vond ik, prachtig uitgesneden op de kaart. (..) Ik deed veel 
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met dat kanaal. Ik fietste er heen, verkende het, (..) ik lag aan de waterkant te 
kijken naar de doodenkele tanker die voorbijvoer; soms zwom ik erin. (..) Nie-
mand schilderde het Nieuwe Kanaal. Alleen ik. Met een liniaal.’

Op de eerstvolgende driesprong rechts aanhouden. Prof. Uilkensweg 
oversteken en fietspad volgen richting centrum.

8. het Barbizon van Groningen
Waar nu de noordelijke ringweg het Reitdiep kruist, stond vroeger de boerderij 
Blauwborgje. In de beginjaren van de kunstenaarsvereniging de Ploeg trokken 
veel leden hier naar toe om samen te werken. Johan Dijkstra heeft deze plek 
wel eens het Barbizon van Groningen genoemd: ‘Alles wat voor de natuur voel-
de “struunde” daar rond – schilders, dichters’. Maar toen al, in 1924, maakte 
hij zich zorgen over dit schilderachtige plekje: 'Langzaam – langzaam kruipt de 
stad nader – ze schiet haar nieuwe straten uit in het wijde groene land, nieuwe 
wijken verrijzen met een nieuw geslacht – kanalen zullen de groene landerijen 
doorsnijden en fabrieken verrijzen en de tijd zal niet verre zijn dat bij Blauw-
burgje het aanschijn der wereld is veranderd. En een stukje geschiedenis zal 
hiermee verloren zijn gegaan. Een stukje Groningsche geschiedenis ook.' Het 
enige wat Dijkstra tegen dit verlies kon doen was vastleggen wat dreigde te 
verdwijnen – Blauwborgje is vele malen het onderwerp van zijn schilderijen en 
grafieken. 

Pleiadelaan oversteken en fietspad vervolgen. Vlak voorbij de Voer-
manbrug staat het beeld ‘Madonna van de nevelen’.

9. het Witte Wief
Het ‘Witte Wief’*, zo werd het beeld ‘Madonna van de nevelen’ al direct na 
plaatsing door buurtbewoners genoemd – een associatie die ook opgeroepen 
wordt door de locatie van de Madonna aan het Reitdiep, een plek waar ’s 
ochtends in alle vroegte de mistbanken laag hangen en de sfeer mysterieus is. 
De ‘Madonna van de Nevelen’, van de Belgische kunstenaar Luk van Soom, is 
een figuur die ontstaan lijkt te zijn uit wolken en flarden mist. De ‘mist’ omhult 
en versluiert, maar in de nevel zijn de borsten, billen en benen van ‘Onze-Lieve-
Vrouw’ duidelijk herkenbaar. Haar armen houdt ze over elkaar geslagen voor 
haar lichaam, als om het – niet aanwezige – kind te wiegen.  
Bij zijn afscheid als directeur van woningcorporatie In (tegenwoordig Lefier 
geheten), wilde Louwris Kroon liever een cadeau geven dan krijgen. Hij riep alle 
huurders op een woonwens in te sturen. Uit 55 inzendingen werd het idee van 
Wim Grijze bekroond: hij wilde graag een kunstwerk voor zijn buurt Paddepoel-
Zuid. 

*Witte wieven (streektaal voor ‘witte vrouwen’) is de naam voor vrouwenfiguren die in 

sagen voorkomen, en soms goedaardig, soms kwaadaardig zijn. Ook mistflarden of mist-

banken worden in Noord-Nederland wel witte wieven genoemd.
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Prinsesseweg oversteken en Wilhelminakade volgen. Einde Wilhel-
minakade (bij anwb-wegwijzer 4824) linksaf het Noorderplantsoen in 
(Leliesingel).

10. Noorderplantsoen
Het Noorderplantsoen werd in de negentiende eeuw aangelegd op de voorma-
lige verdedigingswallen van de stad. Vóór de zeventiende eeuw kende Gronin-
gen stadsmuren. Maar door het verbeterde geschut werden deze tussen 1608 
en 1624 vervangen door aarden wallen, waarin de kanonskogels smoorden. Op 
de wallen plantte men bomen en aan de basis daarvan doornige struiken. De 
wallen waren ook in die tijd al een geliefd wandelgebied. Vanaf het einde van 
de negentiende eeuw, toen deze verdedigingsvorm geen functie meer had, 
werden in veel Nederlandse vestingsteden de wallen geslecht. In een aantal 
plaatsen, waaronder Groningen, kreeg een deel van de voormalige vestingwer-
ken de bestemming van plantsoen. Het Noorderplantsoen werd aangelegd in 
Engelse landschapsstijl. In levendigheid doet deze stadstuin niet onder voor het 
Vondelpark in Amsterdam.

U volgt de Leliesingel tot aan de Moesstraat. Hier gaat u linksaf en ver-
volgens eerste weg rechtsaf (Noorderbuitensingel). Bij café De Twee 
Heren linksaf de Noorderstationstraat volgen richting Noorderstation


