
Foxwolde-Roderwolde (13,5 of 11km)

Startplaats: Kleibosch, nabij Roderwolderweg 15 in Foxwolde.

Korte beschrijving: Deze route voert u via natuurgebied de Kleibosch naar Roderwolde met 
o.a. de mooie koren– en oliemolen Woldzigt. Hierna komt u door natuur– en waterbergings-
gebied de Onlanden, waarna de route vervolgd wordt door een uitgestrekt landelijk gebied.

Routebeschrijving:
1. U begint de route in het natuurgebied de Kleibosch (Kleibos) bij Foxwolde. Ga langs het huis 
(Roderwolderweg 15) over de laan naar achter langs het bos.
Ga na circa 100 meter rechtsaf over een sloot een kronkelend smal bospad in. Deze voert u 
langs een weide naar een zandpad.
Neem dat zandpad naar rechts. Volg dit pad naar linksom door het kleine natuurgebied.
Na een tijdje wordt het pad smaller en slingert terug naar het bredere zandpad waarop u de 
route begon.

2. Hier ziet u het informatiepaneel over het aardkundig monument Kleibosch. Ga op dat punt 
rechtsaf. Op de asfaltweg, de weg tussen Foxwolde en Roderwolde, gaat u ook naar rechts.

Roderwolde is een bezienswaardig dorpje waar door het hele dorp heen op bordjes is beschreven 
wat verschillende gebouwen voor functie hebben gehad.
In het dorp passeert u aan uw rechterhand de witte Jacobskerk en iets verderop aan de 
linkerkant de karakteristieke koren- en oliemolen Woldzigt. Tegenover de molen ligt de opnieuw 
aangelegde haven die net als vroeger via het Peizerdiep de verbinding was met de stad 
Groningen. Tegenwoordig kun je hier kanoën.

Volg de Hoofdstraat door het dorp heen.
Op de plek waar de weg naar links afbuigt (ca. 200 meter na de molen) hebt u de keuze om 
rechtdoor te gaan en een stuk door de Onlanden te lopen of een stuk af te snijden over de 
Hooiweg. In beide gevallen komt u bij Sandebuur uit. (zie 3a of 3b)

3a. Door de Onlanden:
Neem in de bocht naar links de afslag rechts (rechtdoor). Wanneer u voorbij het bosje aan uw 
linkerhand bent ziet u links tussen de bomen de Waalborg, een borg/boerderij.
Na ca. 350 meter linksaf, over het fietspad door de Onlanden.

De Onlanden is een heringericht gebied dat gebruikt wordt als water berging. De natuur heeft hier 
grotendeels vrij spel en het is dan ook een uitgebreid natuur- en vogelgebied. De Onlanden lopen 
van Leek tot aan Eelde (10 kilometer breed) en beslaat 2500 ha. Het gebied is bedoeld om bij 
wateroverlast de stad Groningen te ontlasten.

Na zo’n 3 kilometer neemt u de afslag naar links. Volg dat pad rechtdoor (negeer zijpaden). U 
komt op de Onlandse weg uit. Ga aan het einde daarvan rechts de Hooiweg op. Vervolg bij 4.

3b. De afkorting over de Hooiweg:
Volg de doorgaande weg linksaf.
Ga na ongeveer 500 meter rechtsaf De Hoek in. U hebt na de bocht naar links zicht op Huize 
De Waalborg.
Blijf De Hoek volgen en ga voor de boerderij weer links.
Ga rechtsaf op de Hooiweg. 



4. Ga voor het bord Matsloot linksaf de weg Sandebuur in. Deze weg vervolgt u bijna 2 
kilometer.
Dan, aan het einde van de weg, in het kleine dorpje Sandebuur, linksaf en meteen daarna 
rechtsaf.
Ga op de driesprong verderop rechtsaf de Sandebuursedijk in.
Ga na een kilometer linksaf (De Groeve).
Door deze weg steeds rechtdoor te volgen komt u na ongeveer 2 kilometer terug bij de 
beginplek van de wandeling, de Kleibosch.
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