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Ronde 1
De tuin uit direct links. Na een kilometer rechts, Lutjewolde. Viaduct over en bij de T-splitsing
links. Nu doorlopen naar de bibliotheek in Ellerhuizen. Na de bibliotheek links. Je loopt vervolgens
via de Krimstermolen, langs het Boterdiep naar Zuidwolde. In Zuidwolde brug over bij Moeke
Vaatsta. Hier komen we de route van voormalige marathon Groningen. Vanaf de brug in Zuidwolde
steeds rechtdoor het dorp uit. Aan rand van het dorp kruising rechtdoor. Bij tweede splitsing linksaf
naar Noorderhoogebrug. We lopen nu over een vroeg middeleeuwse dijk, de Wolddijk. De Wolddijk
werd nodig toen het veen in het Woldgebied werd ontgonnen en het maaiveld zo'n 3 meter zakte.
Als gevolg daarvan stroomde water van het hoger gelegen gebied ten noorden en het westen (het
Hogeland) het gebied in. Volgens het verhaal is de dijk aangelegd door de heilige Walfridus. Deze
Walfridus kom je de volgende 150 kilometer vaker tegen.

Na de bibliotheek links. Wolddijk

In Noorderhoogebrug de splitsing rechtdoor. Via fietspad kom je bij het van Starkenborghkanaal.
Voor je zie je de Walfridusbrug. Via de Walfridusbrug steken we het van Starkenborghkanaal over.
Onder de brug door. Direct trap rechts op. Over het kanaal en direct rechts weer naar beneden. Blijf
aan linkerkant van groen hek. Ga nu links. Nu via schelpenpad naar de Paddepoelsterbrug. Is eerste
brug die  je  tegen komt.  Deze over  en dan links.  Na 50 meter  begint  schelpenpad.  Je  kan ook
graspad nemen. Tussen fietspad en kanaal. Is wel zo rustig. Blijf het van Starkenborghkanaal volgen
tot aan Aduard. Aduard is tweede brug vanaf Paddepoelsterbrug. Eeste brug is Dorkwerderbrug en
daar wordt druk aan gewerkt en mogelijk zelfs gestemd. Via Steentil en Aduarder Voorwerk komen
we nu bij Aduard. Hier de brug over en de doorgaande weg volgen. Je loopt nu tot de kerk (aan de
linkerkant van de weg). Rechts is een pleintje. Hier staat de verzorging en is het keerpunt van ronde
1.

Via de Walfridusbrug steken we
het van Starkenborghkanaal

over.

Je loopt nu tot de kerk ( aan de
linkerkant van de weg)

Hier staat de verzorging en is
het keerpunt van ronde 1.
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Vanaf de verzorging gaan we dezelfde weg terug. Brug weer over en rechts. Na Steentil gaan we
eerste links. Nu steeds rechts aanhouden. Je komt nu in Wierumerschouw. Hier de brug over en dan
rechtsdoor naar Wierum. Je loop nu op de Paddepoelsterweg. Na Wierum eerste links. Is betonpad
met veeroosters. 

Na Wierum eerste links. Is
betonpad met veeroosters. 

Je loop nu door Heerlijkheid Harssens.

Via betonpad komen we aan de doorgaande weg tussen Groningen en Winsum. Deze steken we
over en gaan linksaf. Eerste kruising rechts. Spoor over en je bent in Koningslaagte. 

Spoor over en je bent in
Koningslaagte. 

Deze naam komt uit de middeleeuwen. Het was in de middeleeuwen een grote moeras (was het
meest noordelijke deel van het Woldgebied), waar niemand woonde en dat dus van niemand was.
Land dat niemand toebehoorde werd toen gezien als land van de koning. Via Koningslaagte komen
we weer op de Wolddijk. Hier gaan we links en de volgende weer rechts. Je loopt naar Noordwolde.
Kerk met siepel. 
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Kerk met siepel, bij de
volgende splitsing rechts.

In Noordwolde gaan we links en bij de volgende splitsing weer rechts.  De Nieuwstraat deze gaat
over in het Plattenburger voetpad. Een kerkpad dat de inwoners van Plattenburg vroeger gebruikten
om naar de kerk te gaan in Noordwolde. 

Let op: halverwege moeten we een drukke weg (Groningerweg) oversteken. Aan het einde van het
pad bereiken we Plattenburg. Als je naar rechts kijkt zie je rolpalen langs het water staan. Op de
achtergrond zie je de Krimstermolen. Wij moeten naar links en lopen over een kinderkoppen weg
langs het Boterdiep. Einde van de weg moeten we weer de Groningerweg overstekken. Kijk goed
uit. Via de fietsbrug gaan we over het Boterdiep. Nu moeten we weer de Groningerweg over. Door
de brug is slecht te zien of er verkeer van rechts komt. Let dus goed op. 

Als je bent overgestoken kom je in Ellerhuizen. Nu is het nog een kleine zes kilometer naar Sint-
Annen. Nu gewoon de weg volgen. De eerste rechts nemen. Dit is na ongeveer vier kilometer. Na
ongeveer een kilometer weer links en dan nog een kilometer naar Sint Annen. Tweede straat rechts,
eerste huis en de eerste ronde (41 kilometer) is gelopen. 
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