
Grote ronde Onlanden (28 km)

Startplaats:
De parkeergelegenheid bij Cnossen, Leekstermeer (Meerweg 13, 9312 TC Nietap)

Korte beschrijving:
Met deze route ziet u een groot deel van de Onlanden, het nieuwe natuur- en 
waterbergingsgebied. Geniet van de rust en weidsheid en al het leven in dit gebied.
Duur: ca. 5-6 uur.

Uitgebreide beschrijving:
Neem vanaf de parkeerplaats bij het Leekstermeer het (nieuwe) fietspad de Onlanden in. (Dat 
is vanaf Cnossen zuidwaarts, het fietspad dat haaks op de Meerweg staat.)
Aan beide zijden van dit fietspad zult u al veel nat land zien en veel vogels.
Hou op de aansluiting met het doorgaande fietspad rechtdoor (links) aan.

U kunt dit fietspad geruime tijd volgen. Neem niet de afslag naar rechts (Leutingewolde), maar 
ga vlak na die afslag rechtsaf richting Roderwolde/ Groningen.
Ga aan het einde van het fietspad rechtdoor (over de brug) en vervolg de smalle verharde 
weg, langs het gemaal bij Sandebuur, en tot het eindpunt van de weg.

U bent nu in Roderwolde. Ga linksaf (Hoofdstraat).
U komt onder andere langs de witte kerk en de mooie olie- en korenmolen Woldzigt. Ook bij 
andere gebouwen in Roderwolde staan bordjes met een stukje geschiedenis daarop 
aangegeven.
Ongeveer 100 meter na de molen buigt de weg af naar links. Vervolg deze weg niet, maar 
neem hier de afslag rechtdoor, van die weg af.

Dit pad brengt u weer buiten de bebouwde kom en in de Onlanden.
Ga na het informatiepaneel met picknickbank rechtsaf, tussen de twee witte stenen door.
Even later gaat u via de fietsbrug over het Peizerdiep. Volg het fietspad geruime tijd. Ga ook 
na het oversteken van de drukke verbindingsweg tussen Peize en Groningen (de N372) over 
het fietspad (Zanddijk) rechtdoor.

U komt langs een klein bosje waar nog wilde hop groeit. Na de S-bocht bij dat bosje en na het 
witte huis aan uw linkerhand komt u op een splitsing. Ga daar rechtsaf, de Woudrustlaan in.
Ga de eerste weg linksaf, de Wolddijk. Verderop weer de eerste weg linksaf, de 
Achterstewold. U komt langs de rand van het dorp Peize.
Ga weer de eerste weg linksaf, de Noorddijk.

Volg deze weg geruime tijd rechtdoor tot u de brug over het
Eelderdiep hebt gehad. Neem na die brug meteen het
fietspad linksaf.
Volg het pad langs het diep een paar kilometer.

U heeft hier aan uw rechterhand de nieuwbouw van
Eelderwolde, een mooi aangelegde waterrijke wijk.



Ga bij de eerste brug linksaf. Hier gaat de route een stuk dwars door de Onlanden heen. 
Neem de eerste afslag rechts. U komt weer uit bij de N372. Ga rechtsaf over het fietspad. 
Ongeveer 1 kilometer lang moet de route nu helaas langs deze weg. In het dorpje 
Peizermade steekt u tussen de twee vluchtheuvels door de weg over en vervolgt de route 
weer naar rustiger gebied, over de Hamersweg en later de Langmadijk.
Vervolg na het oversteken van het Peizerdiep het fietspad naar links en ga op de splitsing die 
even later volgt rechtsaf.

Let op: de komende (naar schatting) 6 kilometer is minder effen terrein en vooral voor fietsers 
en rolstoelen wellicht minder prettig. In dat geval kunt u ervoor kiezen om niet rechtsaf te gaan 
op de splitsing, maar rechtdoor. Aan het einde van het pad kunt u rechtsaf gaan en door 
Roderwolde heen om de afslag Kruiskamp te nemen en de route weer op te pakken. Dit deel 
terug naar het startpunt is hetzelfde deel als aan het begin van de route. Door steeds rechtdoor 
te lopen en aan het eind van het fietspad rechtsaf te gaan op de klinkerweg komt u terug bij het 
startpunt bij het Leekstermeer.

Dit deel beschrijft de route als u wel rechtsaf bent gegaan:
U loopt over de Onlandse Dijk en komt uit op de Hooiweg. Ga daar rechtsaf en neem daarna 
de eerste afslag links. Dit hobbelige pad gaat door het buurtschap Sandebuur.

Route-optie: u kunt in de eerste bocht naar links even van de route afwijken en rechtsaf gaan. 
U kunt dan een kijkje nemen aan de achterkant van het Leekstermeer.

Door de weg door Sandebuur te volgen komt u op een splitsing. Ga hier links en meteen weer 
rechtsaf. 
Ga op de volgende splitsing rechtsaf.

Dit deel van de route is gelijk aan het eerste deel.
Door het fietspad steeds te volgen en in de bocht de afslag richting Cnossen en Leekstermeer 
te nemen komt u terug bij het startpunt.
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