Tuinfietstocht van de Tuinerie
Natuur en tuinen, vaak hou je van beide. Van hoe de natuur
zichzelf kan redden als ze de kans maar krijgt en van hoe
tuinbezitters de natuur naar hun hand proberen te zetten.
Deze route heeft het allebei! Prachtige natuur, nog volop in
ontwikkeling en tuinen die je de adem doen inhouden. En
als kers op de taart: de prachtige Fraeylemaborg!

Even voorstellen
Alie Stoffers is eigenaresse van de Tuinerie in Kolham. Niet zo
maar een tuin, want dit paradijsje is al twee maal tot mooiste
tuin van Groningen gekozen! Romantisch, met borders en
moestuin op kleur, bijzondere planten, een door rozen
overgroeid tuinhuis en een veranda waar u al het moois op u
in kan laten werken. Alie is tuinvrouw in hart en nieren en
draagt dat graag uit door middel van adviezen en workshops.
Geen wonder dat zij in haar favoriete fietsroute voor u een
paar prachtige tuinen heeft opgenomen!

De route
Molen ‘De Entreprise’ staat weer fier in het hart van het
dorp Kolham, herbouwd in 2010 nadat hij door brand was
verwoest. Daar begint deze route om het 1700 ha grote natuurgebied Midden-Groningen dat nog volop in ontwikkeling is.
Landbouwgronden en natuurgebiedjes worden heringericht,
zodat een aaneengesloten gebied ontstaat van graslanden,
struwelen, plassen en moeras. Het streekje Ae Woudbloem
maakt hier deel van uit en daar kunt u tussen knooppunt 43
en 45 van genieten. Het heeft uitgebreide vogelbroedgebieden, stilmakende uitzichten over het open Ae-gebied en echte
moerasbegroeiing.

Fietsend komt u door langgerekte dorpen met historische
lintbebouwing waarvan elk huis of huisje weer anders is.
Langs de route ligt de Fraeylemaborg op een landgoed van
23 hectare. Het borggebouw is al meer dan zeven eeuwen
geleden ontstaan en kreeg aan het eind van de 18e eeuw haar
huidige uiterlijk. Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Heerlijk om het fietsen even af te wisselen met een
wandeling. Op het terrein van de borg ligt restaurant ‘De
Boerderij’, voor een lunch of koffie met appeltaart ‘op stand’.
En dan de mooie tuinen aan deze route. Voor een aantal
moet u even een straatje om, dat staat verderop in de tekst
duidelijk aangegeven. Alie Stoffers zal u hartelijk ontvangen in
haar ‘Tuinerie’. In Harkstede laten de eigenaren van ‘De Drie
Wilgen’ zien wat ze gedaan hebben met een voormalig stuk
landbouwgrond. ‘De Tienhove’ is een karakteristieke Groningse boerderij met een mooie kijktuin en de tuin van Nauta
en de Blaauw vormt een bloeiend eiland in het akkerland.

De tuinen
De Tuinerie tussen 36 en 38
Voor de Tuinerie gaat u na knooppunt 36 links de Vrouwenlaan
Voor in. Op nr. 12 (9615 TB Kolham) vindt u de tuin van uw
gastvrouw. Deze is op afspraak te bezoeken. 0598 397009 of
06 20190367. Tijdens evenementen is een afspraak niet nodig.
Entree: € 2,50. www.de-tuinerie.nl
Kijktuin De Drie Wilgen na knooppunt 40 de
onderstaande aanwijzingen volgen
Lenie en Hans Wibiër hebben van een voormalig stuk landbouwgrond eigenhandig een tuin gemaakt die niet snel wordt
vergeten. Fiets van knooppunt 40 tot bijna knooppunt 58. Sla

rechtsaf de Kooilaan in. Na de bocht naar rechts ziet u al snel
De Drie Wilgen. Na uw bezoek vervolgt u de weg, slaat op de
T-splitsing linksaf. Twee haakse bochten naar rechts brengen
u op een fietspad dat weer op de route uitkomt, linksaf
richting knooppunt 42.
Geopend: za en zo van 13.00 - 17.30 uur.
Entree: € 4,50 / Groepen op afspraak www.dedriewilgen.nl
De Tienhoeve tussen knooppunt 42 en 16
Borders op kleur en gedecoreerd met landbouwwerktuigen
uit het verleden. Veel terrassen waar u heerlijk even uit kunt
rusten. Voor deze karakteristieke boerderij met bijzondere
kijktuin slaat u halverwege de knooppunten 42 en 16 linksaf
de Lagelandsterweg in tot nr. 10. Na uw bezoek terug naar
waar u de route verliet.
Geopend op afspraak: 050 3021810
Entree: € 3,00 inclusief koffie/thee en rondleiding.
De tuin van Jan Nauta en Sible de Blaauw
na knooppunt 48
De tuin ligt verscholen in het uitgestrekte akkerland van
De Woldstreek. Graspaden leiden langs smalle bloemenborders. De geknipte heesters vormen een decor als van
een heuvellandschap. Recht tegenover de oprijlaan van de
Fraeylemaborg is een fietspad dat u aan de andere kant van
de provinciale weg brengt en uitkomt op de Noorderweg.
Draai die links in. Aan de rechterkant is op nr.35 de ingang
naar de tuin van Jan Nauta en Sible de Blaauw. Na bezoek
slaat u rechtsaf de Noorderweg weer op en na ongeveer 700
m. links de fietstunnel door. Uitgekomen op de Hoofdweg kunt
u rechtsaf de route te vervolgen.
Geopend op afspraak: 0598 421470
Entree: gratis.

Speciaal aanbevolen
Tip: Door onderweg met een smartphone de QRcodes op de
knooppuntenborden te scannen krijgt u aanvullende informatie
over het punt waar u zich op dat moment bevindt!

Landgoed Fraeylemaborg bij 48
Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren.
0598 421568
www.fraeylemaborg.nl
Geopend: Borgmuseum en koetshuis zijn het hele jaar open:
di t/m vrij van 10.00 - 17.00 uur. Za, zo- en feestdagen van
13.00 - 17.00 uur.
Entree: € 6.00
Restaurant De Boerderij
Dit sfeervolle restaurant ligt op het terrein van de Fraeylemaborg, op één van de mooiste locaties van Groningen!
Maandag gesloten. Voor dineren graag reserveren:
www.de-boerderij.net
De Entreprise 36
Molen ‘De Entreprise’ is meestal draaiende te zien op
zaterdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Op andere dagen: bel
voor een afspraak met molenaar Jan Danus: 06 28619374.
Ecomotion tussen 36 en 38
Ecomotion Buitensport organiseert groepsactiviteiten en
verhuurt kano’s op afspraak.
Terras open: van mei t/m september elke zondag van 11.00
tot 17.00 uur.
www.ecomotion.nl
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