
bezienswaardigheden 

RONDJE JAZZ
Tijdens de ZomerJazzFietsTour, elke laatste zaterdag van 

augustus, genieten vele honderden fietsers van verrassende 

jazz concerten in middeleeuwse kerkjes en boerenschuren 

in het mooie Groningse Reitdiepdal. En vanaf nu is er ook 

RondjeJazz, een muzikale fietsroute die het hele jaar door 

op eigen gelegenheid kan worden gefietst. Niet in grote 

groepen, maar samen of alleen, zonder te moeten haasten 

om op tijd te zijn voor een concert. 

hoe werkt het? 
RondjeJazz leidt langs zeven middeleeuwse kerkjes, 

muziekpodia van de ZomerJazzFietsTour. Bij de ingang 

van elke locatie staat een houten paal met een QR-code. 

Met je smartphone biedt deze code toegang tot meerdere 

unieke concertopnamens uit het ZJFT-archief. Met een 

koptelefoon op kan je de muziek in alle rust beluisteren en 

genieten van de omgeving. 

de route 
De fietsroute gaat zoveel mogelijk over landwegen en 

fietspaden. Naast de zeven kerkjes met QR-code paaltjes 

is er onderweg nog meer te zien en te beleven. Ook zijn er 

meerdere rustpunten en drink- en eetgelegenheden. Met 

behulp van het kaartje is de fietsroute gemakkelijk te volgen. 

Er is geen vast startpunt of richting. Je kunt de route op elke 

locatie starten en in beide richtingen rondfietsen. Totale 

afstand van RondjeJazz is ongeveer 32 km.

QR-code scannen
1. Open de camera op je smartphone 

2. Richt de camera op de QR-code 

3. Klik op de link die verschijnt

4. De QR-code leidt naar een  

internetpagina met meerdere  

fragmenten op de ZJFT website

A  ADUARDERZIJL
De eerste sluizen in Aduarderzijl werden al rond 1400 
gebouwd. De sluis zorgde ervoor dat het overtollige water 
uit het gebied rondom de stad Groningen terechtkwam in 
het Reitdiep. Tot de negentiende eeuw stond het Reitdiep in 
open verbinding met de zee, waardoor het water zo weg kon 
stromen. Boven op de sluis heb je prachtig uitzicht over het 
Reitdiepgebied. 

B  MOLEN JOESWERT
Koren- en pelmolen Joeswert (1855) is een ambachtelijke 
graanmaalderij voor de professionele productie van meel. 
In de molenwinkel naast de molen kan je veel verschillende 
soorten meel en bakmixen kopen. En in de zomer koop je er 
een heerlijk verkoelend ijsje. 

C  MUSEUM WIERDENLAND
In het museum in Ezinge beleef je het landschap en de 
cultuur van terpen en wierden in het noordelijk waddenkust-
gebied. Er is een vaste tentoonstelling over het ontstaan van 
dit bijzondere gebied. Maar er zijn ook regelmatig prachtige 
tijdelijke exposities te zien. Leuk voor jong en oud!

D  ADUARDERDIEP
Het Aduarderdiep kan je passeren door de houten fietsbrug 
over te steken. Het Aduarderdiep werd in de 13e eeuw 
gegraven door de monniken uit Aduard om dit gebied te 
ontginnen. 

E  WIERDE VAN OOSTUM 
De karakteristieke wierde van Oostum is een van de 
pareltjes van het gebied. Met maar een paar huizen en 
boerderijen vind je er de rust, en kan je genieten van een 
schitterend uitzicht over het landschap. Het kerkje was 
bijzonder geliefd door de schilders van De Ploeg en is dan 
ook veelvuldig op het witte doek geportretteerd.

F  OUDE DIEPJE
Tussen Garnwerd en Klein Wetsinge loopt het Oude 
Diepje. In dit deel van het landschap zie je nog de oude 
loop van het Reitdiep meanderen. Om het de scheepvaart 
makkelijker te maken werd er begin 17e eeuw een kanaal 
langs Garnwerd gegraven, zodat de schippers dit stuk 
konden afsnijden.

G  STEENHUIS WETSINGE
In Wetsinge vind je naast het kerkje van Klein Wetsinge 
– waar je vanaf de zolder een prachtig uitzichtpunt hebt 
over het Reitdiepgebied – in Groot Wetsinge een oude 
weem (pastoriehuis). 

H  AAN HET REITDIEP 
Op deze plek was sinds 1631 de zogenaamde ‘overzetterij’. 
Het huis van de veerman groeide uit tot een herberg  
die in 1835 in handen kwam van de familie Hammingh.  
Zij hadden naast de veerpont en herberg ook een likeur-
stokerij, koetsvervoer en een scheepssloperij. Tijdens de 
‘boeldag’ (jaarlijkse veiling van het sloophout) was het 
‘koukhakken’ een van de hoogtepunten van het jaar.

RondjeJazz is een initiatief van stichting ZomerJazzFietsTour.  

Voor meer informatie kijk op www.zjft.nlwww.zjft.nl

www.zjft.nl/jb
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RONDJE JAZZ lengte 32 km

A Aduarderzijl

R café / restaurant
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B Molen Joeswert

C Museum Wierdenland
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