
Wandelroute Westerkwartier deel 1 (39 km)

Startplaats:
De Bosweg, postcode 9351 in Leek. Aan de Bosweg en in de buurt is parkeergelegenheid.

Korte omschrijving:
Deze lange route is het eerste deel van een wandelroute die het mooiste van het Westerkwartier 
(de regio ten westen van de stad Groningen) laat zien.
Het mooie van het Westerkwartier is dat er zo weinig veranderd is in het landschap. Doordat hier 
geen uitgebreide ruilverkaveling heeft plaatsgevonden ziet het landschap er in grote lijnen nog net 
zo uit als vroeger. De kleine dorpen met hun kerken, de landweggetjes, de borgen, het 
coulisselandschap met boerderijdieren in de weiden... het is allemaal nog net als vele jaren terug.
Het is onvermijdelijk dat er over een paar doorgaande wegen tussen de dorpjes gelopen moet
worden, maar voor een groot deel kunt u hier genieten van de rust van het platteland.
Onderweg vind u regelmatig bankjes om even te rusten. Horeca is er weinig, dus neem wat 
proviand mee.

Routebeschrijving:
1) Ga vanaf de Bosweg noordwaarts, door de toegangspoort van landgoed Nienoord. U komt 
langs het kenmerkende landgoed Nienoord in art-nouveau/ neoklassieke stijl.
Ga (ca. 1 km na de borg) het eerste fietspad rechtsaf, richting Lettelbert/ Groningen. Dit is een 
fietspad langs een brede sloot.

2) Ga op de splitsing links over de brug. U gaat nu langs het Leekster Hoofddiep, de verbinding 
naar het Leekstermeer. Volg dit fietspad (verderop langs het Lettelberterdiep, de verbinding tussen 
het Leekstermeer en het Hoendiep). Aan de overkant van het kanaal begint het  
waterbergingsgebied De Onlanden dat zich uitstrekt tot aan Eelde.

3) Ga aan het einde van het fietspad in Lettelbert linksaf over de Hoofdstraat.
  < Wandelaars lopen aan de linkerkant van de weg, dat is veiliger. >
Negeer zijwegen zodat u uitkomt in Midwolde en de karakteristieke kerk met zadeldak. Dit kerkje
is regelmatig open ter bezichtiging.
Blijf de doorgaande weg vervolgen en ga op de rotonde rechtdoor. U komt uit in Tolbert. 
Loop door tot aan de kerk. (Ik ben er even omheen gelopen omdat het weer een mooie kerk is).

Hierna volgt u een deel van 't Tolberter Tochtje, een van de Groninger Ommetjes. U moet 
daarvoor een klein stukje terug. De gele voeten geven aan waar u langs moet. De eerste sticker 
ziet u aan de Hoofdstraat (een stukje terug). Sla meteen linksaf de Mensumaweg in.
Wanneer u de stickers van het Tolberter Tochtje volgt komt met een omweg terug bij de 
Hoofdstraat (als er een sticker mist: op de asfaltweg na de manege linksaf en dan naar de 
Hoofdstraat).
Steek aan het eind van de 30km-zone de doorgaande weg over en sla aan de overkant rechtsaf 
op het fietspad.

4) Ga 100 meter verderop linksaf het Holmerpad in.
Volg dat pad 1,5km en ga dan rechtsaf, het bochtige weggetje De Wissel in.
Ga aan het eind daarvan linksaf op de Zandhoogte.
Ga aan het eind van deze weg op de splitsing rechtsaf (Oude Carolieweg).

5) Ga bij de splitsing met de doorgaande weg (Carolieweg) rechtsaf over die Carolieweg.
Ga verderop (na ca. 1,5 km.) niet rechts richting Drachten, maar vervolg de Carolieweg rechtdoor.



6) Ga ca. 200m na de S-bocht rechtsaf het schelpenpad in, bij een bord van Het Groninger 
Landschap. U betreedt nu het gebied van het Iwema Steenhuis (anno 1200) in Niebert. 
Steenhuizen zijn de voorlopers van de borgen.

Na ca. 1,5km over dit schelpenpad door het coulisselandschap te hebben gelopen ziet u links 
een hoog wit huis, het Iwema Steenhuis.
Ga meteen achter het Steenhuis linksaf over een ander schelpenpad, 't Pad, onderdeel van een 
eeuwenoude verbindingsweg over de zandruggen in het Westerkwartier, tussen Marum en 
Tolbert.

Dit pad gaan we een aantal kilometers volgen. Het slingert door een prachtig authentiek 
landschap en zelfs over een boerenerf. Met bordjes staat aangegeven hoe 't Pad loopt.

7) Dat betekent aan het einde van dit schelpenpad linksaf over een boerenlaan en verderop 
rechtsaf over het boerenerf. En daar achter de schuur links. 

Dit pad leidt u van Niebert naar Nuis. Na 't Pad neemt u de Oudeweg, steeds rechtdoor tot u bij 
de Coendersborg komt in Nuis.

De borg is omringd door een gracht en hoge bomen. Van de voorkant van de borg loopt een 
mooie laan naar de doorgaande weg bij Nuis. 

8) Ga linksaf naar de voorkant van de borg en links om de borg heen.

9) Ga (na ca. 1km recht schelpenpad) rechtsaf op de kruising met een breed zandpad (negeer 
het zandpad rechts na 650 meter) en na de brede sloot meteen linksaf. Hou daar het linker pad 
aan dat over de wal langs de brede sloot loopt.
Ga aan het eind van het rechte stuk rechtsaf met de bocht mee en later op het brede zandpad
links.
U komt nu in Jonkersvaart. 

10) Steek de vaart over. Ga na de brug rechtsaf en ca. 20 meter daarna meteen linksaf het 
fietspad in (het Jonkertjespad). 

Steek aan het einde van het Jonkertjespad de weg over. De weg er tegenover heet Bolmeer, 
naar de naam van een pingoruïne, dat naast deze weg ligt. Vervolg over deze weg Bolmeer.

Ongeveer 400 meter in deze straat na het laatste huis aan uw linkerhand is een graspad naar 
links. Als u wilt kunt u daar in gaan om een blik te werpen op het Bolmeer door de kijkgaten in 
de schutting (100 meter het graspad in). Het is afgeschermd zodat vogels er rustig kunnen 
leven.

11) We maken een rondje door het Nanninga's Bosch.
Ga in de S-bocht rechtsaf naar het Nanninga's Bosch.
Ga voor het bos rechts, door het hekje, het pad langs het bos en verderop links langs het 
paalhek.
Volg dit pad rechtdoor, ook over de kruising van bospaden. U komt langs een kleine vijver (weer
een pingoruïne?). Volg het pad om het ven heen. Het pad is niet overal even duidelijk.
Het pad dat u nu volgt komt aan de achterkant van Nanninga's Bosch uit. Ga op dat pad/ 
boerenlaan naar links. Vervolg dit pad rechtdoor langs de weide. Sla voor de sloot linksaf, terug 
Nanninga's Bosch in.
Volg dit pad langs de sloot. Op een gegeven moment buigt het pad linksaf. Ga ongeveer 20 
meter na die bocht rechtsaf een smal pad het donkere naaldbos in. Aan het einde van het pad 
rechtsaf om langs de boerderij het bos te verlaten.
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Terug op de asfaltweg gaat de route rechtsaf over de weg Bolmeer. Volg deze weg en neem de 
eerste afslag rechts (het vervolg van Bolmeer).
Ga op de volgende splitsing links en in de bocht daarna rechtsaf naar het Harensche Bos.

In het Harensche Bos kunt u het middenpad volgen tot de asfaltweg.
(of – optie – neem het eerste pad links. Dat slingert door de duinen in het bos. Hou daarna 
steeds links aan.)

Opvallend is dat hier middenin het vlakke landschap ineens duinen zijn. Het Harensche Bos is 
dan ook geplant op een zogeheten haar: een zandige verhoging. Die hoogteverschillen zijn 
ontstaan in de tijd dat het gebied nog een zandverstuiving was. De bomen zijn geplant om die 
verstuiving tegente gaan, ten gunste van de omliggende landbouwgronden. Vroeger heette het 
gebied Breemhaar, naar de brem die er groeide en nog steeds groeit.

12) Ga na het bos op de asfaltweg links (Bremerweg). U weet nu ook waar die naam vandaan 
komt.
Volg deze Bremerweg tot de kruising met de Veldstreek. Ga daar linksaf, de Veldstreek in.
Op de eerstvolgende kruising rechtsaf, de Oudewijk in.

13) Verderop weer het eerste pad linksaf, de Haspelwijk in. Volg deze tot de Molenweg. Ga 
daar rechtsaf.

Steek verderop de doorgaande weg door Zevenhuizen over en ga op de parallelweg linksaf.

U komt langs het standbeeld dat in de volksmond Billie Turf heet. Een naam die uit de 
volksmond is ontsproten. Feitelijk stelt het beeld “de beweging” voor, maar gezien het uiterlijk 
doet het meer denken aan het befaamde stripboekfiguur.
En omdat Zevenhuizen een verleden met turf heeft voelen de inwoners zich verwant met het
beeld. (Bron: http://www.wandelenin7huizen.nl). Naar dit beeld zijn ook de jaarlijks in dit dorp
gehouden wandelroutes genoemd: de Billie Turf tochten.

Steek de rotonde over en vervolg rechtdoor over de parallelweg van de hoofdweg.

14) Na ongeveer 1 kilometer is een fietspad naar rechts. Ga dat in. Dit fietspad slingert door 
weer een landelijk streekje. Ga aan het eind schuin rechtdoor, de weg Blauw in. Ga aan het 
einde daarvan links op de weg Oostindië. Volg deze weg geruime tijd. U passeert aan uw 
rechterhand verschillende “wijken” (Poolswijk, Langewijk, Kortewijk, Bisschopswijk).

Het Wijkengebied is onderdeel van het ontginningslandschap. De ontginning van het hoogveen, 
welke heeft plaatsgevonden vanaf de 17de eeuw tot in de 20ste eeuw, werd ontsloten door het 
graven van vaarten en wijken. In het Wijkengebied is de structuur bijzonder omdat hier kort op 
elkaar een aantal wijken parallel aan elkaar zijn gegraven. (Bron: http://www.igs-leekroden.nl/)

15) Ga na ruim 1 kilometer rechtsaf de vierde zijweg in (Schapenweg).
Ga in de S-bocht verderop linksaf. U passeert Huize Terheijl in het gehucht Terheijl. Op dit 
moment bent u even buiten het Westerkwartier, in de gemeente Noordenveld in Drenthe.
Ga aan het eind van de weg linksaf in het centrum van Nietap en in Leek even later de eerste 
weg rechts. Na 100 meter bent u terug bij het beginpunt.
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