
Route met doe-activiteiten en informatie per stoppunt 
Deze route is gemaakt door IVN Groningen Haren

‘Beleef de lente op de Hoornsedijk’

Expeditie



Begin- en eindpunt 1 - Parkeerplaats Hoornsedijk 
■ Bekijk het informatiebord vlakbij de parkeerplaats voor een overzicht van het gebied. 
■ Je kunt alle stoppunten of een deel doen. De volgorde is niet van belang. 

Stoppunt 2 - Voormalige boerderij 
■ Dood hout leeft! Kijk naar zwammen en mossen op het dode hout. Zie je pik- en knaagsporen? Trek er 

een stukje schors af. 
■ Bekijk, voel en ruik aan verschillende blaadjes: hard of zacht, vorm, kleur, geur? Omschrijf het eens? 
■ Hier stond vroeger een boerderij. Voor de aanleg van het Hoornse Meer was hierachter een 

veenweidegebied. 
■ Aan de overkant van het Hoornsediep ligt het Helperland. Dit eiland is ontstaan bij de aanleg van het 

Noord-Willemskanaal. 

Stoppunt 3 - Stadsmarkering Gate Tower Clio 
■ Watervogels: kijk hoe ze eten, zwemmen, duiken, slapen. Omschrijf eens heel nauwkeurig aan een 

ander hoe ze eruit zien. 
■ Bomen: hoeveel verschillende soorten zie je? Kijk naar de stam, de takken het blad, de vorm, de kleur, 

de bloesem of vrucht. Waarin verschillen ze? 
■ De Hoornsedijk is een kleidijk. De naam komt al voor in 1580, maar de dijk bestond al eeuwen 

daarvoor. 
■ De stadsmarkering is ter ere van het 950-jarig bestaan Groningen in 1990. 
■ De A28 tussen Groningen en de Punt is in 1968 geopend. 

Stoppunt 4 - 't Sluisje 
■ Loop eens naar beneden langs de sluis richting Paterswoldsemeer en kijk uit over het water en geniet 

van de rust. Stel je voor dat je in een bootje op het Paterswoldsemeer zit en je wilt naar het 
Hoornsediep. Bedenk eens wat de sluiswachter en jij op de boot, nu allemaal moeten doen om daar 
te komen 

■ Zwerfkeien: Zoek en bekijk (met de loep) de mooie kleuren en vormen van de korstmossen en mossen 
op de zwerfkeien die langs de Hoornsedijk liggen.  

■ De brug en sluis zijn in 1927 geopend en nu rijksmonument. 

Stoppunt 5 - Molen De Helper en het Paterswoldsemeer 
■ Kijk eens naar de golven, uit welke richting komt de wind? Als er wolken zijn, drijven deze in dezelfde 

richting als de golven? 
■ Let eens op het licht - welke kleuren zie je, hoe reflecteert het licht in het water.  
■ De Helper is een poldermolen die met windkracht water vanuit de Helpermolen Polder naar het 

Paterswoldsemeer verzet. 
■ Het Paterswoldsemeer is ontstaan in de 18e eeuw door afgraving van het veen. In 1982 is het 

uitgebreid met het Hoornsemeer.

Groen = doen; grijs is informatie



Stoppunt 6 - Molenpad 
■ Ga even lekker op het bankje zitten en kijk om je heen wat er groeit en bloeit. 
■ Zie en hoor je de ganzen en ooievaars in de Helpermolen Polder?  

■ Voordat de sluis er was, werden hier de boten met een botenkraan over de Hoornsedijk getild. 

Stoppunt 7 - Rollematen 
■ Aan beide zijden van deze weg staan berken. In deze berken zie je een opvallend verschijnsel, de 

heksenbezem. Wat zou dit zijn?  
■ In het voorjaar komt een enorme sapstroom op gang in de berk. In Rusland verzamelt men graag 

berkenwater, hoe zou jij dat doen? 
■ Luister eens naar de vogels. Weet je wat je hoort? Zang of roep voor contact of alarm? Let eens op de 

verschillende zangstijlen.  
■ Rollematen verwijst naar de vroegere veldnaam. 'Maat' is hooiland, 'rolle' kan een rolbrug zijn vanaf 

het hooiland over het Hoornsediep naar de dijk. 

Stoppunt 8 - Rietland 
■ Wat valt op aan de rietstengel? Hoe zitten de blaadjes vast? Zitten er insecten in? Wat doen ze daar? 
■ Loop eens een stap of tien het pad op met de ogen dicht. Sta dan stil en vertel aan elkaar wat je hoort 

of ruikt? Hoe waardeer je dit? 
■ Hoe denk je dat de kanoërs van KVG met hun boten in het meer kunnen komen? 
■ Aan de rechterkant loopt een sloot die in verbinding staat met het terrein van de kanovereniging KVG. 

Aan de linkerzijde staat veel riet, een hoge, buigzame grassoort die gemakkelijk groeit in moerassen, 
waardoor veen kan ontstaan, met andere planten. 

Stoppunt 9 - Nije Leegte 
■ Welke diersporen zie je? Zie je loop-, graaf- of knaagsporen, holen, veertjes, poep? Van welke dieren 

zou het zijn? Insecten, vogels, zoogdieren, mens? 
■ Loop aan het eind van het pad naar de oever (kruip door, sluip door, voorzichtig aan). Geniet van het 

uitzicht over het water. 
■ Voordat het Hoornsemeer is uitgegraven (1973-1982) was dit een leeg veenweidegebied. Het is 

spontaan begroeid en er wordt weinig aan beheerd. Je kunt er via het wandelpad doorheen. 
■ Aan het eind loop je langs een afgezet stuk. Dit plasje is heel ondiep. Het is een slibdepot, ontstaan bij 

de aanleg van het Hoornse Meer. 

Stoppunt 10 - Gasthuisland 
■ In 2020 is de herinrichting van dit gedeelte afgerond. Door o.a. ecologische oevers en aanplant van 

nieuw groen zijn de natuurlijke waarden verbeterd.  
■ Het gebied maakt deel uit van het Nationaal Landschap Drentsche Aa en de Stedelijke Ecologische 

Structuur.
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Meer doe-ideeën en informatie vind je via de QR-code 

Download een QR-scan app via de PlayStore (Android) of App Store (iPhone) of gebruik de camera 
app op een iPhone (vanaf iOS 11) 

Vragen en suggesties: Werkgroep Natuur en meer! ivngroningen.natuur.en.meer@gmail.com

mailto:ivngroningen.natuur.en.meer@gmail.com

