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De route begint bij de Burchtweg te Sauwerd. De weg loopt in een ruime bocht rond
het voormalige borgterrein (1) van de familie Onsta. Ooit lag hier een groot
kastelencomplex dat in de loop van de 17e eeuw is gesloopt. De fundamenten van de
borg zitten nog in de grond. De voormalige grachten liggen als laagten in het land. De
Burchtweg gaat over in de Singelweg. De eerste boerderij (2) die onze aandacht
vraagt ligt aan het einde van de Singelweg.
De De Maatschap Derksen beschikt behalve over een moderne loopstal over
een traditionele kop-hals-rompboerderij. Onder de voorhuis bevindt zich een
melkenkelder. De grote schuur bood plaats aan de paardenstal en de
hooizolder. Dit soort boerderijen waren zeer geschikt voor een gemengd
bedrijf. Het bouwjaar van de boerderij is 18xx. De huidige eigenaar heeft
een veebedrijf; de moderne loopstal bevindt zich aan de overzijde van de
weg.
Bij het bruggetje naast de boerderij begint het fietspad naar Wetsinge. Na de
driesprong heet het fietspad de Valgeweg. De gronden aan weerszijden van het pad
zijn war hoger gelegen. Hier bevonden zich vanouds de akkertjes (de valgen) van
Sauwerd en Wetsinge. Nu zien we er volkstuintjes. We passeren het 19e eeuwse
kerkje van Klein Wetsinge. Het werd gebouwd in 184x, toen de kerkgebouwen van
Sauwerd en Wetsinge wegens bouwvalligheid werden afgebroken. Bovenop de
wierde Wetsinge (3) zien we als eerse bouwwerk de oude kosterij. In dit fraai
gerestaureerde huis – dat gedeeltelijk dateert uit de 16e eeuw – gaf vroeger de koster
en later de schoolmeester les aan de kinderen van Wetsinge. Tegenover de kosterij ligt
het kerkterrein met restanten van het kerkhof. De omtrekken van de verdwenen
tufstenen kerk zijn op het kerkhof aangebracht. Het tweede gebouw op Wetsinge dat
onze aandacht trekt is de oude pastorieboerderij (in het Gronings: de Weem). De
pastorie is voor deze gelegenheid toegankelijk.
De pas gerestaureerde pastorie van Wetsinge – die vermoedelijk dateert
uit de 13 eeuw – is één van de oudste nog bestaande gebouwen van
Groningen. De pastoor en - na de reformatie - de predikant, had naast
zijn geestelijk ambt ook gewoon een boerenbedrijf. Uit de opbrengsten
van het “kerkenland” werd de dorpsgeestelijke gefinancierd.
Pastorieboerderijen waren volwaardige bedrijven. De stallen boden
boden doorgaans plaats aan zo’n 30-40 koeien. De pastorieboerderij van
Wetsinge is vroeger groter geweest. Toen rond 1875 de agarische functie
van de predikant verdween, werd het boerderijgedeelte verkleind. Achter
de pastorie (aan de Sauwerderzijde) ligt nog een stukje oorspronkelijk
kerkenpad. Een kerkepad bestond uit eensteens pad met aan beide kopse
zijden haaks een rij stenen.
We verlaten de wierde Weetsinge richting Reitdiep. We kunnen eventueel hier de
route onderbreken en alvast een bezoek brengen aan de boerderij de Schelligeheert ( )
die aan de overzijde van de provinciale weg is gelegen. Bij de eerst knik in de weg

doorsnijdt een opvallend bochtige sloot de weg (4). Deze sloot is het restant van de
oude Hunzemeander waarlangs Wetsinge ooit ontstond. Even verder houden we stil
op de brug over de Wetsingermaar (5). Hier hebben we fraai uitzicht op de oude
Hunzebedding die in 1629 werd afgesneden toen het huidige Reitdiep langs Garnwerd
werd “doorgraven”. De oude Hunzebedding is drooggevallen wordt door twee sloten
begrensd. Om de waterafvoer uit de Meeden niet te hinderen werd de Wetsingermaar
langs de oude loop van de Hunze gegraven. Het lijkt wat dubbel werk: eerst en rivier
afdammen en dan een kanaal er langs graven. Als we de brug afrijden fietsen we
dwars door de afgesneden meander.
Bij de knik in de weg (8) hebben we een fraai uitzicht op de afgesneden Hunze, de
molen en het kerkje van Garnwerd en de Reitdiepdijk. De voormalige rivierbedding
ligt als een laagte in het land, de begeleidende sloten markeren de oude oevers. Als
we de boerderij de Raken hebben gepasseerd nemen we het fietspad richting
Garnwerd.
Even voor de brug bij Garnwerd nemen we de weg Garnwerd-Winsum. Ca ruim 2 km
verder hebben we opnieuw zicht op een oude Hunzebocht die hier het Oude Diepje
wordt genoemd. Langs het Diepje ligt boerderij Weidelust (9); de derde boerderij op
onze route die toegankelijk is.
De boerderij Weidelust ligt stevig verankerd op de oeverwal van de
voormalige Hunze. Veel van de boerderijplaatsen op zulke locaties
dateren uit de vroege middeleeuwen. Op de kaart van 1830 is een
voorganger van de boerderij al aanwezig. De boerderij heeft een
traditionele tweekappige schuur.
Bij Weidelust begint een fietspad dat ons richting Schaphalsterzijl voert. Aan
weerszijden van het pad zien we het land bollen. Het hooggelegen land is buitendijks
land dat vanuit de Hunze – tengevolge van eb en vloed werking - tegen de dijken is
opgeslibd. Omdat deze dijken zijn verdwenen zit het landschap hier nogal
ingewikkeld in elkaar. Feit is dat deze hoogteverschillen het gevolg zijn van
(middeleeuwse) menselijke invoed op de waterstaat. Het fietspad kruist de
verbindingsweg tussen Winsum, volgt een oude Hunzemeander en loopt rakelings
langs de markante boerderijplaats Schilligeham. Deze oude boerenplaats was ooit een
voorwerk van het klooster Aduard. Monniken en lekenbroeders hebben hier ooit het
land bewerkt
Het fietspad vervolgt zijn route langs het Winsumerdiep richting Schaphalsterzijl.
Daar treffen we de bouwput van het nieuwe gemaal. Via de nieuwe noodbrug
passeren we het Winsumerdiep. We rijden langs nu de noordkant van het
Winsumerdiep richting Winsum. We passeren twee zeer fraaie monumentale
boerderijen. Even voor de brug over het Maarhuisterloopdiep nemen we het fietspad
richting Maarhuizen.
De boerderij van de fam De Vries is de vijfde locatie op de route die is
opengesteld. De boerderij is de oudste uit de route. De boerderij dateert
uit 1811. Eén van de twee schuren is met oranje pannen gedekt; de andere
heeft een strodak. De koeienstal heeft nog de traditionele indeling. De
koeien worden hier nog gestald met de koppen naar de muur (zoals 26
eeuwen het geval is geweest op de wierden).
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Een lommerlijke pad essenlaantje voert ons over de wierde Maarhuizen. De kerk is
verdwenen maar het kerkhofje is – zoals zo dikwijls elders - bewaard gebleven.. We
steken niet de provinciale weg over maar nemen het fietspad richting Winsum. Dit
fietspad gaan spoedig over in een schelpenpad. Het pad is van slechte kwaliteit, maar
de bermen zijn zeer fraai. Het is een collage van gele pastinaak en rode klaver. Het
pad brengt ons naar de boerderij van de familie Hekma Wierda. Het is de 6e boerderij
op deze route die toegankelijk is. De ingang bevindt zich aan de achtereinde. Om deze
te bereiken moeten we een klein stukje over de oude weg naar Baflo fietsen.
Over de boerderij van de familie Hekma Wierda heb ik geen info. In 1830
was deze nog niet aanwezig. Het is een kop-hals-romp boerderij met een
zeer grote schuur. Het voorhuis heeft de stijl van een barokke villa. Het is
het enige akkerbouwbedrijf van de te bezoeken boerderijen.
We fietsen naar Winsum en nemen aldaar het Kerkpad en negeren het bord
dooplopende weg. We passeren de fraaie 13e eeuwse kerk van Obergum. Daarna
fietsen richting Hoofdstraat. We passeren het Winsumerdiep (met een romantisch
vergezicht over het Diep) en rijden via de .... Winsum weer uit. Even voor ....nemen
we de afslag links richting .... en stappen af bij de boerderij van mevrouw P. De
zevende locatie op de route.
Over de boerderij van mevr P heb ik geen info. Behalve dat deze in de
loop van de 19e eeuw gebouwd op een locatie naast een oude kleine
boerderij.
We fietsen richting Sauwerd over het fietspad langs de provinciale weg. Ter hoogte
van Wetsinge ligt links van de weg de oude boerderijplaats Schellligeheerd. Het is de
8e en laatste boerderij op deze route die kan worden bezocht.
De Schelligeheert ligt op een verlaten wierde. Samen met de twee wierden
van Wetsinge vormt deze oude woonplaats een drie-dubbele wierde. Deze
wierden dateren zeker uit het begin van de jaartelling. De boerderij
Schelligeheert heeft kloosterstenen in de fundament. Dat wijst op hoge
ouderdom. De oudste stenen voorganger van deze boerderij zou wel eens
uit de 13e of 14 e eeuw kunnen dateren. De huidige boerderij is een kophals-romp type met een vierkappige schuur (check).
We vervolgen de route naar het eindpunt te Sauwerd.
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