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Ronde 3
Vanaf de oprit links en direct weer links. Eerste T-splitsing gaan we rechtdoor. Tweede rechts en
derde links (Bovenrijgerweg).  Op de eerste kruising rechts. Is een betonfietspad met karrespoor.
Aan de horizon zie je nu de stad Groningen.

Eerste T-splisting rechtdoor Op de eerste kruising rechts. Is
een betonfietspad met

karrespoor.

Hier gaan wij ook over het
Eemskanaal

Volgende kruising ga je links. Je loop nu Garmerwolde in. De doorgaande weg blijven volgen. Je
komt dan aan de Rijksweg. Tweebaans autoweg met fietspad tussen stad Groningen en Delfzijl.
Deze steek je over ( via zebrapad ). Voetpad volgen en na een paar meter zien je een brug. Deze
over  en  weg  volgen  tot  op  de  dijk.  Op  de  dijk  rechts.  Nu  een  aantal  kilometers  het  kanaal
(Eemskanaal) volgen. Let op: eerste stuk pad is van teer, maar regelmatig ontbreekt er een stuk.
Kuilen dus. Eerste brug over het kanaal is in onderhoud. We moet doorlopen naar waar de rondweg
van  Groningen  over  het  Eemskanaal  gaat.  Hier  gaan  wij  ook  over  het  Eemskanaal.  Volg  de
omleidingsborden voor de fietsers.

Nadat we het Eemskanaal over zijn gaan we op de T-splitsing rechts. Blijven het fietspad volgen
langs het autoboulevard. In de verte zie je IKEA. Eind van het fietspad is een brug in aanbouw. Hier
gaan we links. Doorlopen tot Karwei en Gamma. Hier rechts. Fietspad volgen. Maakt bocht naar
links. Je komt nu bij een rotonde. Hier rechtdoor. Deze weg volgen tot einde. Aan de overkant zie je
nu Bastion Hotel. Oversteken en links. Na Bastion Hotel direct rechts. Na ongeveer twee kilometer
zien je een brug met daar achter vergistingssilo's. Deze brug moet je over. Je kan kiezen of via de
berm naar de brug of het fietspad volgen en oversteken.

Aan de overkant zie je nu
Bastion Hotel.

een brug met daar achter
vergistingssilo's. Deze brug

moet je over.

Net voor de woonwijk begint is
er rechts een voetpad
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Over de brug links fietspad volgen. Niet de dijk op. Eerste weg rechts.  Let op: het wordt hier
onverhard en er zitten kuilen. Deze weg volgen. Je komt twee keer spoor over en komt dan in
Haren. T-splitsingen rechtdoor, vierde rechtsaf. Over het gras loopt een zandspoor. Blijf rechts op
het voetpad. Als voetpad stopt steek de weg over en ga rechts. 

Na honderd meter zie je links een wit huis. Direct daarna is rechts een afslag. Neem deze en steek
de weg over. Begin is verhard maar na een tijd wordt hij onverhard. Eerste T-splitsing rechtdoor.
Weg gaat na kleine vijftig meter naar links. Rechtdoor gaat naar boerderij. Wij gaan links. Volgende
T-splitsing gaan we rechts. Aan de linkerkant bevind zich bezoekerscentrum Yesse. Hier staat de
verzorgingskist.

Vanaf bezoekerscentrum Yesse gaan we rechtsaf. T-Splitsing rechts, T-Splitsing links, T-splitsing
rechts. Je loopt nu naar Helperzoom. Net voor de woonwijk gaan we rechts een voetpad op, na
vijftig meter wordt dit een weg. Let op: Drempels. Aan het einde maakt deze weg een bocht naar
links. Loop met de bocht mee en op de eerste kruising rechts. Deze weg volgen tot einde. Dan links
en weer rechts. Blijf nu rechtdoor lopen tot aan NS station Euroborg. Ga hier onder het spoor door.
Trappen op en vlak voor kanaal / gebouw “hete kolen” ga je links. Blijf water volgen. Ga onder
viaduct door en dan direct rechts en weer links. Volg nu weer het water. Weg gaat over in fietspad.
Aan de linkerhand krijg je twee keer een burg. Hier rechtdoor. Kijk uit kan hier druk zijn. Weg
maakt bocht naar rechts. Volg deze bocht. Voor je zie je nu een brug. Ga onder de brug door, direct
recht, rechts trap op. Ga over de brug en direct weer rechts trap af. Vanaf de trap rechtdoor en water
volgen tot einde. 

Ga hier onder het spoor door. vlak voor kanaal / gebouw
“hete kolen” ga je links

Ga onder de brug door, direct
recht, rechts trap op. Ga over de
brug en direct weer rechts trap.

Aan eind staat de Praxis. Hier links en water (eerste haven) volgen over voetpad. Onder viaduct
door en direct rechts. Over de brug en links. Volg fietspad en ga rechts bij volgende splitsing. Steek
Zebrapad over en ga direct links. Steek weer zebrapad over en ga eerste rechts. ( V-splitsing).  Ga
de derde rechts. Je komt nu op parkeerplaats. Blijf rechtslopen je komt nu op een fietspad. Kruising
over en loop door tot T-splisting. Ga dan links. Volg fietspad / voetpad en steek de rondweg van
Groningen over. Voor je zie je sporthal Kardinge. Volg fietspad en ga links van sporthal Kardinge
langs. Nu is het enige kilometers rechtsdoor. Allemaal fietspad. Rechts zijn vijvers en links Ballorig,
Ski hal en klimtoren. Later voetbal velden en dan alleen maar weilanden. Eerste kruising is met
fietspad. Hier rechtdoor. Volgende kruising is met weg. Ook hier rechtdoor. Einde moet je houten
burg over. Rechts staat een molen. Wij gaan links en weer direct rechts houten brug over. Beton pad
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volgen tot einde. 

Volg fietspad en ga links van
sporthal Karinge langs.

Nu is het enige kilometers
rechtsdoor.

 Wij gaan links en weer direct
rechts houten brug over.

Op T-splisting links.  Volgende T-splitsing rechtdoor.  Let  op.  Na dikke kilometer  wordt  de weg
onverhard  met  behoorlijke  kuilen.  Weg  maakt  bocht  naar  rechts.  Na  kleine  kilometer  aan  de
rechterkant een water. Aan de linkerkant van dit water een pad. Volg dit tot in het volgende dorp
(Thesinge). Blijf in dorp rechtdoor lopen tot aan de kerk. Nu links en weer rechts. Je komt nu op de
doorgaande weg.  Ga hier  links.  Neem doorgaande weg het  dorp  uit.  Eerst  volgende  T-spliting
rechtdoor, volgende T-splitisng links en volgende T-splisting rechtdoor. Nu nog een kilometer en je
bent al weer bij de Hoofdweg in Sint-Annen.

Volgende T-splitsing rechtdoor Na dikke kilometer wordt de
weg onverhard met behoorlijke

kuilen

Volg dit tot in het volgende
dorp
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