
Rust en ruimte in de Onlanden
bij Roderwolde (11km)

Startplaats:
Parkeerplaats tegenover Café Het Rode Hert, Hoofdstraat 32, 9315 PB, Roderwolde 

Korte beschrijving:
Vanuit Roderwolde gaat deze route eerst via een verharde weg langs Sandebuur, waarna de 
route verder gaat over onverharde paden en graspaden over de dijken door de Onlanden. De 
woorden rust en ruimte omschrijven dit gebied goed. Genieten van de natuur en weidsheid in 
het jonge natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden. Het laatste stuk is weer verhard. De 
route eindigt weer in Roderwolde waarbij u o.a. langs de kenmerkende Olie- en koren molen 
Woldzigt komt.

Routebeschrijving:
1) Vanaf de parkeerplaats ga linksaf (de route loopt met de klok mee).
Neem de tweede afslag rechts (Kruiskamp).
Volg deze weg bijna 2 kilometer, o.a. door het buurtschap Sandebuur, tot aan de vaart en brug.

2) Ga voor de vaart (Rodervaart) rechtsaf.

3) Na het hek rechtsaf over de dijk, over een van de nieuwe graspaden door natuurgebied De 
Onlanden.

4) Volg de dijk naar links (ga dus niet door het hek richting Sandebuur).

5) Verderop komt u bij het Leekstermeer. Hou rechts aan (hou het meer links van u).
Ga rechtsaf over eenzelfde brede grasdijk.

6) Einde dijk, op de zandgruis weg: linksaf. Even later, op de asfaltweg, rechtsaf (langs het 
Stobbenven, aardkundig monument).

7) Eerste afslag links (Onlandsedijk).

Afkortingsmogelijkheid: over de grasdijk rechtsaf (kort na de ingang van het gebied De 
Onlanden, bij het bordje van Staatsbosbeheer “Vrij wandelen op wegen en paden”).
Zie blauwe lijn op de kaart.

Voor de complete route door een ander mooi deel van de Onlanden: volg het pad tot aan het 
brede betonblokken-fietspad.

8) Ga rechtsaf op het brede fietspad.

9) Ga aan het eind, bij de informatiepanelen, rechtsaf richting Roderwolde.
Hou op de splitsing links aan (Hoofdstraat).
Even verderop komt u langs de mooie molen Woldzigt en de witte Jacobskerk.
Volg de Hoofdstraat tot u terug bent bij de parkeerplaats en het startpunt.

Hier is ook de horecagelegenheid Café Het Rode Hert.



Route en beschrijving: © Wandelen rond Roden (Fokko van der Leest & Karin van der Leest-Vegt)
Overname alleen na toestemming.

Deze en andere routes in de omgeving zijn gratis te verkrijgen via http://wandelenrondroden.nl

We horen graag of u van deze route genoten hebt.
Laat uw reactie achter op de routepagina op onze website.

Eventuele fouten of wijzigingen in de route kunt u ook aan ons doorgeven via 
info@wandelenrondroden.nl
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