Fietsroute Groningen

1,5 uur

Rondje Glimmen, Noordlaren, Glimmen en Onnen

Langs deze prachtige route ten zuiden van de stad Groningen bezoek je een viertal geweldige aanbieders. Je start
de route bij ecologische zorgboerderij de Mikkelhorst waar je terecht kunt voor een pakket met streekproducten,
de winkel is vanaf 13.30 uur geopend. Vervolgens fiets je naar het Voedselbos Glimmen waar je een kijkje kunt
nemen. Je kunt ook lid worden als vriend, een eenmalige donatie te doen voor het educatief centrum dat ze dit
jaar met vrijwilligers hopen te bouwen of voor een lekker kopje voedselbosthee met iets er bij.
Hierna fiets je door het heuvellandschap van de Appèlbergen, volgens velen één van de mooiste plekken van de
Hondsrug. De naam herinnert nog aan het voormalige militaire oefenterrein, want dit was de plek waar de
troepen zich verzamelden voor oefeningen in het veld. Dit gebied kent veel overblijfselen uit de ijstijd.
Nog een prachtig stukje natuur is goed te zien vanaf de uitkijktoren over de Oost- en Onnerpolder, twee polders
die parallel aan de Hondsrug liggen. Ze zijn onderdeel van het beekdalsysteem rondom het oostelijk gelegen
Zuidlaardermeer. De polders zijn een goed leefgebied voor weide- en moerasvogels.
Je volgende stop op de route is biologische groentekwekerij Noordlaren. Vervolgens maak je een paar kilometer
verder een stop bij Ijsboerderij de Onnerpolder voor een heerlijk ijsje, op ambachtelijke wijze gemaakt van
weidemelk van de eigen koeien. Je sluit de route af bij de Mikkelhorst.
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Start / Finish
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Zorgboerderij
De Mikkelhorst

Oost- en Onnerpolder
Uitkijktoren

S/F

Adres
Meester Koolweg 2
9479 TD Noordlaren

Klaverlaan 37
9753 BZ Haren

2
Groentekwekerij Noordlaren

.
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Lageweg 7
9479 TA Noordlaren
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Voedselbos Glimmen

Openingstijden
Donderdag en vrijdag
10.00 – 12.00 en
13.30 – 17.00 uur
Zaterdag 9.00 – 16.00 uur

Adres
Meentweg 22a
9756 TB Glimmen

A
1

A

Natuurgebied
Appelbergen
Adres
Hoge Hereweg 33
Glimmen

3
IJsboerderij de Onnerpolder

2

Adres
Dorpsweg 62
9755 PE Onnen
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