
Wandelroute Noordenveld/ Westerkwartier 32 km

Startplaats: Kleibosch, nabij Roderwolderweg 15 in Foxwolde.
Parkeer uw auto goed aan de kant in de berm aub. (u kunt in de bocht van de klinkerweg 
Roderwolderweg nog een stukje rechtdoor rijden naar de parkeergelegenheid op het 
steengruispad, de entree van het gebied Kleibos/ Kleibosch).

Korte beschrijving:
Een afwisselende wandeling die langs verschillende landschappen in Drenthe en Groningen 
voert. U komt tevens langs een aantal interessante cultuur-historische punten.
Er is horeca in Roderwolde, Midwolde, Leek, Nietap en bij het Leekstermeer. Soms moet 
hiervoor worden omgelopen. De horeca-opties zijn aangegeven in de routebeschrijving.
Honden zijn overal langs de route toegestaan, soms aangelijnd.

Uitgebreide routebeschrijving:
1. U begint de route bij het natuurgebied de Kleibosch in 
Foxwolde. Ga langs het huis (Roderwolderweg 15) over de 
laan langs het bos.
Ga na circa 150 meter rechtsaf over een sloot een 
kronkelend bospad in.
Ga aan het einde van het smalle pad rechtsaf op het brede 
zandpad. Hou op dit pad steeds links aan. 
Bij het informatiepaneel over het Aardkundig monument De 
Kleibosch slaat u rechtsaf.
 

Roderwolde is een bezienswaardig dorpje waar op bordjes is beschreven wat verschillende 
gebouwen voor functie hebben (gehad).

2. Ga op de asfaltweg rechtsaf richting Roderwolde. Volg daar de Hoofdstraat door het dorp.

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.

3. Ga rechtsaf (Roderwolderdijk) op de plek waar de doorgaande weg naar links afbuigt.
Wanneer u voorbij het bosje aan uw linkerhand bent ziet u links tussen de bomen de 
Waalborg, een borg/boerderij.
Hou daarna links aan.
U gaat het nieuwe waterbergings- en natuurgebied De Onlanden in.

Na zo’n 2,5 kilometer neemt u de afslag naar links. Volg dit pad rechtdoor. U komt op een 
verharde weg uit. Ga aan het einde daarvan rechtsaf op de Hooiweg.

4. Ga voor het bord Matsloot linksaf de weg Sandebuur in. Deze weg vervolgt u bijna 2 
kilometer.
Op de T-splitsing aan het einde van de weg, in het kleine dorpje Sandebuur, gaat u linksaf en 
meteen daarna rechtsaf.
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5. Ga op de volgende T-splitsing rechtsaf op de Sandebuursedijk.
Ga aan het eind over de fietsbrug over de Rodervaart en vervolg over dit fietspad tussen de 
weilanden door. Negeer de eerste afslag (fietspad) naar links.
Even later loopt het fietspad weer langs een deel van de Onlanden.

6. Neem de eerste echte afslag rechts (een nieuw betonnen fietspad bij een bankje op de 
dijk). Dit pad brengt u naar het Leekstermeer en paviljoen Cnossen, met een mooi terras aan 
het water.
Vervolg de route over de klinkerweg Meerweg.

7. Neem aan het eind van de S-bocht de afslag rechts, het fietspad richting Leek.
Ga na het hoge bruggetje rechtsaf langs de vaart, het Leekster Hoofddiep.
Volg het fietspad tot de driesprong (bij een picknickbankje). Ga hier linksaf.

U ziet straks aan uw rechterhand de torens van het kerkjes van Lettelbert en Midwolde.
Volg dit fietspad tot de volgende driesprong.

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

8. Ga op de driesprong linksaf de laan naar het landgoed Nienoord op. Neem
daarna de eerste weg rechts (het meest rechtse van de twee paden). Na ca. 300 meter links 
en, om het informatiepaneel heen, meteen weer links, het pad langs de rand van dit 
Sterrenbosje.
Ga, aan het eind van het bosje, linksaf over het zandpad tussen de weilanden.
Neem de eerste afslag rechts en ga daarna op de driesprong links.

Even later heeft u een mooi uitzicht op het landgoed 
Nienoord. Ga na de vijver rechtsaf, voor de borg langs, en 
loop over de mooie laan van het landgoed richting Leek.

Ga na het verlaten van het landgoedterrein (na de twee 
zuilen van de toegangspoort) nog ongeveer 300 meter 
door het centrum van Leek. Sla daarna linksaf op de 
kruising richting Nietap.

Horeca-optie: in Leek en Nietap zijn diverse horeca-gelegenheden.

U zult zien dat er in Nietap verschillende horecagelegenheden zijn, iets 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).

9. Loop in Nietap de eerste afslag rechts voorbij, de Natuurschoonweg. Ga ca. 70 meter 
verderop rechtsaf, tussen de huizen door (na muziekhuis Da Capo).
Volg de weg daarna tot het eind (Jozef Israëlstraat) en vervolg daarna over het fietspad.
Verlaat na 200 meter het fietspad in de bocht en ga hier rechtdoor het bospad in.

Dit pad voert u langs het voormalige hertenkamp van het Natuurschoonbos (nu is hier 
een labyrinth in het gras aangebracht). 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. Hou hier rechts aan en sla rechtsaf.
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Even later gaat u bij het kleine stenen bankje rechtsaf en 60 meter verderop weer linksaf.
U komt uit bij een ronde vijver omgeven door een wal.
Maak een halve ronde om de vijver en ga daarna rechtdoor.

Ga daarna linksaf, dan rechtsaf en weer linksaf. U bent nu op een breder steenslagpad, de 
Vagevuurselaan. Het huis dat hier links is gebouwd heeft ook de naam “Veghevuir” gekregen.

Neem de eerste afslag rechts (ter hoogte van het huis Veghevuir). Volg dit pad met de bocht 
mee naar links.
Ga ter hoogte van het fietspad rechtsaf het bospaadje in.
Via dit pad komt u bij een ven, een zogenaamde pingoruïne. Deze pingoruïne heeft de naam 
Vagevuur.
Vervolg rechtdoor over het slingerende pad door het bosje heen.

Bij het fietspad aangekomen slaat u rechtsaf en vervolgt deze tot aan de S-bocht.

10. In de S-bocht neemt u het brede bospad naar rechts.
Ga na ongeveer 350 meter rechtsaf. U loopt nu aan de rand van het bos met aan uw 
linkerhand een weide.
Gla op de driesprong linksaf.

Verderop passeert u twee bankjes. Links van het tweede bankje is een slingerend bospad. 
Neem deze. Dit pad leidt u terug naar het fietspad.

Ga op het fiestpad linksaf en vlak daarna op de kruising rechtsaf. Loop deze brede laan  
(Toutenburgsingel) uit tot aan het fietspad/ doorgaande weg tussen Roden en Leek. Ga hier 
linksaf.

Ga ca. 400 meter verderop rechtsaf, de Turfweg in. Volg deze ruim een kilometer.
Ga dan linksaf op de Ring. Dit is een ringvormige weg met daaraan verschillende boerderijen.
Negeer de doodlopende weg naar links.

11. Neem verderop het (fiets-)pad naar links, de Oosteinderlaan. Na de bocht naar rechts 
houdt u op de driesprong van fietspaden rechts aan.

Dit stuk hebt u eerder gelopen in omgekeerde richting. Na de brug over de vaart
gaat u rechtdoor over de Sandebuursedijk.
Neem nu de eerste afslag naar rechts (De Groeve). Deze smalle weg brengt u terug
naar het dorp Foxwolde.
Negeer daar de afslag naar rechts (Haarveen) en ga in de volgende bocht niet naar links
richting Roderwolde, maar ga in die bocht rechtdoor over de Roderwolderweg.
Waar die weg naar rechts buigt bent u terug bij het beginpunt, bij de Kleibosch, gekomen.

We hopen dat u genoten hebt van deze route.
Laat ons weten wat u van de route vond op de routepagina op http://wandelenrondroden.nl of 
via de Contact-pagina.
Ook wanneer u opmerkingen hebt naar aanleiding van deze route of wijzigingen wilt doorgeven 
horen we dat graag.

http://wandelenrondroden.nl/
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Overname alleen na toestemming.

Meer wandelroutes in de regio zijn te vinden op: wandelenrondroden.nl
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