
Wandelroute Nienoord, Terheijl, 16 km

Startplaats: De Bosweg in het centrum van Leek. Hier (en in de buurt) is parkeergelegenheid.

Korte beschrijving: Deze route gaat van Leek richting Natuurschoon Nietap en Terheijl. Daarna 
door een landelijk gebied bij Leutingewolde en een stuk langs natuurgebied de Onlanden. Als 
laatste loopt de route door de bossen en lanen bij landgoed Nienoord en komt u langs het 
landgoed.

Routebeschrijving:
1) Start op de Bosweg in Leek. Ga zuidwaarts en op de kruising in het centrum van Leek linksaf 
richting Nietap.

In Leek en Nietap zijn diverse horeca-gelegenheden.
U zult zien dat er in Nietap verschillende horecagelegenheden zijn. Dat herinnert aan het 
ontstaan van Nietap als “Nije Tap”. Nietap is vergroeid met Leek (provincie 
Groningen), maar hoort bij de gemeente Noordenveld (provincie Drenthe).

2) Ga na J.P. Santeeweg 41 (muziekhuis Da Capo) rechtsaf de Jozef Israelstraat in. Volg deze tot 
het eind en neem daar het fietspad.

3) Verlaat na ca. 200 meter het fietspad (in de bocht rechtdoor het bospad op).

Dit pad voert u langs het voormalige hertenkamp van het Natuurschoonbos. Dit bos is 
aangelegd in Engelse landschapsstijl en hoorde oorspronkelijk bij Huize Terheijl.

Ga na de eerste weide linksaf de brede laan in waar de bankjes nog wijzen op de vroegere 
aanwezigheid van een hertenkamp.
Aan het eind staat de grote stenen Meester Posthumabank. Ga na deze bank rechtsaf.
Ga even later, bij het kleine stenen bankje, rechtsaf en 60 meter verderop weer linksaf.
U komt uit bij een ronde vijver.
Maak een halve ronde om de vijver en vervolg rechtdoor.

Ga daarna op de splitsing linksaf. Op de volgende splitsing rechtsaf.

4) U moet uitkomen op het bredere (steengruis-)pad, de Vagevuurselaan. Ga daar linksaf.
Het huis dat verderop in deze laan staat heeft ook de naam Veghevuir gekregen.

Ga na dit huis rechtsaf, van het fietspad af. Het pad splitst zich verderop in een pad naar links, 
naar rechts en schuin rechtdoor. Die laatste is erg slecht begaanbaar.
Ga daarom linksaf en voor het fietspad weer rechtsaf. 
U komt bij een pingoruïne. Deze heet Vagevuur waarnaar ook de laan is genoemd.

Vervolg bij deze pingoruïne rechtdoor over het pad dat door het bos slingert.
Ga op het fietspad rechtsaf en vervolg dit fietspad tot de S-bocht.

5) Neem in die S-bocht het brede bospad naar rechts. Volg dit pad zo’n 350 meter.
Ga rechtsaf, het pad voor een weide langs.
Volg dat pad langs de rand van het bos en ga op de driesprong linksaf.
Verderop komt u langs twee bankjes. Links van het tweede bankje is een slingerend
bospad. Neem deze. Dit pad leidt u terug naar het fietspad.



Ga op het fietspad linksaf en op de kruising meteen rechtsaf. De laan (Toutenburglaan) loopt u uit 
tot aan het fietspad en doorgaande weg tussen Roden en Leek.

6) Neem het fietspad naar links.
Ga na 400 meter fietspad rechtsaf, de Turfweg in. Volg deze ruim een kilometer.

7) Ga dan linksaf, op de Ring. Dit is een ringvormige weg met daaraan verschillende boerderijen. 
Negeer de (doodlopende) weg naar links en neem verderop het (fiets-)pad naar links, de 
Oosteinderlaan.

8) Hou op de driesprong van fietspaden links aan.
U komt langs een deel van natuurgebied de Onlanden.

De Onlanden is een heringericht gebied dat gebruikt wordt als waterberging. De natuur 
heeft hier grotendeels vrij spel en het is dan ook een uitgebreid natuur- en vogelgebied.

Het fietspad neemt een haakse bocht naar links en later naar rechts.

9) In de volgende haakse bocht naar links is een afslag rechts (een nieuw fietspad). Neem deze 
afslag, naar het Leekstermeer en paviljoen Cnossen.

Het is de moeite waard om hier even te kijken en pauzeren.

10) De route vervolgt aan het einde van het fietspad linksaf over de Meerweg. Volg deze weg ruim 
1,5 kilometer.

11) Ga het eerste fietspad rechts, het fietspad naar Leek.
Ga na het hoge bruggetje (het hoogholtje) rechtsaf, langs de vaart, het Leekster Hoofddiep.

12) Ga na ongeveer 1 kilometer linksaf voor het bruggetje. U ziet rechts voor u de toren van het 
kerkje van Midwolde.

Horeca-optie: Hier kunt u ervoor kiezen om op de driesprong bij 13 even van de route af te 
gaan en te pauzeren bij het theehuis naast het kerkje van Midwolde.

13) Ga op de driesprong linksaf de laan naar het landgoed Nienoord op. Neem daarna de eerste 
afslag rechts.

Ga na 500 meter linksaf, een beukenlaan in. Volg deze beukenlaan 500 meter.

14) Ga dan linksaf (op een kruispunt met links voor u een heuvel).
U loopt nu op de laan naar landgoed Nienoord. Volg deze laan tot het eind.

15) Ga op de splitsing na de vijver rechtsaf en loop over de mooie laan van het landgoed richting 
Leek. Wanneer u de toegangsweg van het landgoed verlaat bent u terug bij de Bosweg, bij het 
beginpunt van de route.
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