
Fietsroute Groningen 3 uur 45,9 km 

Rondje Midden-Groningen 

Deze mooie route door Midden Groningen neemt je mee naar vier diverse aanbieders van lokaal voedsel. Je start 
de route bij het Hofje van Harkstede, een pluktuin met bloemen, kruiden, groenten, kleinfruit en een boomgaard. 

Je fietst na dit bezoek door Harstede. Aan de Hoofdweg tussen Harkstede en Scharmervind je in de 
zomermaanden veel kraampjes langs de weg. Via Kolham fietsje vervolgens naar Hoogezand-Sappemeer. Je stopt 
bij natuurvoedingswinkel de Morgenster in Hoogezand met allerlei eerlijke, heerlijke en natuurlijke producten 
met het Demeter keurmerk.  

Je vervolgt de route via Zuidbroek en Noordbroek naar biologische boerderijwinkel Arkema. Bij dit bedrijf wordt 
het vee op een natuurlijke wijze grootgebracht. Naast de koeien (Blonde d’Aquitaine runderen) worden ook 
varkens op de boerderij gehouden. Alle dieren groeien op een natuurlijke manier op, dus zonder 
groeibevorderende stoffen. Ze worden gehuisvest in ruime hokken met veel stro en hebben buiten ook alle 
ruimte om los te lopen. 

Na dit bezoek wordt de route vervolgd langs Slochteren, waar je een stop kunt maken bij de Fraeylemaborg, een 
middeleeuwse borg met een landgoed van 23 hectare, waarbij het park vrij toegankelijk is en de borg en het 
koetshuis tegen betaling te bezoeken. Hierna fiets je door het prachtige Roegwold. Dit natuur kent oude natuur 
én steeds meer nieuwe natuur. Landbouwgronden tussen de al bestaande natuurgebieden worden hier 
heringericht. Je sluit de route weer af bij het Hofje van Harkstede.

Boerderijwinkel Arkema Groentebedrijf de Keukentuin De Morgenster 
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Start / Finish 

Hofje van Harkstede 

Hoofdweg 182 
9614 AL Harkstede 
www.hofjevanharkstede.nl 

1 
Natuurvoedingswinkel 
De Morgenster 

Hoofdstraat 45 
9601 EA Hoogezand 
www.morgenster-hoogezand.nl 
0598 397 502 

A 
Landgoed Fraeylemaborg 

Hoofdweg 30 
9621 AL Slochteren 
0598-421568 
www.fraeylemaborg.nl 

Openingstijden 
Di t/m vr 10.00 – 17.00 uur 
Za en zo 11.00 – 17.00 uur 

3 
Biologische boerderijwinkel 
Arkema 

Korengarst 4 
9635 VB Noordbroek 

info@arkemavlees.nl 
www.arkemavlees.nl 
0598-451206 

Openingstijden 
Ma t/m za: 09.00 – 17.00 uur 

S/F 

1 

2 

A 

3 

2 
Biologisch groentebedrijf  
de Keukentuin 

Westeind 154 
9636 CH Zuidbroek 
dekeukentuin@kpnplanet.nl 
0598-382505 

Openingstijden 
Vr 14.00 – 18.00 uur 
Za 09.00 – 13.00 uur 

B
Natuurgebied Roegwold 

Slochter Ae, Woudbloem 

B 


