
Rondwandeling Roden-Lieveren,
langs waterloop en landerijen (10km)

Startplaats:
De Brink, 9301JK, Roden

Korte beschrijving: Een mooie, afwisselende route langs water, stroomdallandschap, landerijen 
en bos; van Roden naar Lieveren en terug.

Routebeschrijving:
1) Vertrek vanaf de Brink voor de Winsinghhof langs en langs de Catharinakerk. Ga daarna 
rechtsaf de Mensingheweg in. Loop over de parkeerplaats bij het standbeeld van Hendericus 
Scheepstra en vervolg over het pad aan de kant van de Mensingheweg, dus linksom. U komt 
voor de havezate Mensinge langs. Ga de eerste afslag links en steek de weg over. Vervolg 
rechtdoor, over het zandpad aan de overkant .

2) Op de plek waar dit zandpad een scherpe bocht maakt naar links,
gaat u rechtdoor, over het maaipad langs het water van De Loop. Aan
het eind van dit maaipad bent u bij het Peizerdiep gekomen, een van de
verschillende namen van één stroom. Ga hier rechts over het maaipad
langs het Peizerdiep. Volg dit pad tot u bij de stuw met vistrappen komt.
Achter deze stuw heet het water het Lieverse Diep/ Lieversche Diep.
Ga linksaf over de stuw en vervolg het zandpad tot u bij de asfaltweg bent.

3) Neem de asfaltweg rechtsaf. Op de plek waar deze asfaltweg (Zwarte Weg) rechtsaf buigt, 
gaat u rechtdoor over het klinkerpad Achter 't Bos. Vervolg dit pad tot het eind, steek daar de 
klinkerweg over en vervolg over de weg Achter de Hor. Vervolg die ook tot het eind en ga dan 
rechtsaf op de Palderseweg. Ga aan het eind van die weg rechtsaf, de Nijlandseweg in.

4) Ga aan het einde van de weg links (in Lieveren).

Wie zin heeft in een pauze kan even naar Café 't Hart van Lieveren gaan (blauwe markering).

De route vervolgt rechtdoor over de Zuidesch.
Ga na het verlaten van het dorpje Lieveren het eerste zandpad rechtsaf. Volg dat pad met de 
bocht naar links tot u bij het herstelde beekdal van het Lieverse Diep komt. Ga daar rechtsaf over 
de houten brug richting het bos.

5) Ga bij het bos (het Mensingebos) linksaf, langs de rand van het bos. Dit pad gaat over in een 
asfaltweg. Volg deze niet met de bocht mee, maar ga in de bocht rechtdoor, het pad met de 
houten slagboom in.

6) Volg dit pad ongeveer 500 meter. Ga dan op de splitsing rechtsaf, door het hek. U ziet rechts  
het restant heide van het Moltmakersstuk. Ga even later door het volgende hek en vervolg 
rechtdoor (dus niet rechtsaf langs het Moltmakersstuk).
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7) U loopt nu op de rand van een open veld (links) en het bos (rechts). Neem de eerste afslag 
rechts (het ruiterpad) en ga daarna meteen links. Het bospad loopt straks langs de doorgaande 
weg richting Roden.

De tweede blauwe markering op de kaart is de Blakervelderhoeve, een boerderij die oudhollandse 
koeienrassen in stand wil houden, de Lakenvelders en Groningse Blaarkoppen. Er is ook een winkel 
(met beperkte openingstijden). Wie daar wil kijken kan even van de route afwijken, over de houten 
slagboom links, de weg oversteken en dan ca. 100 meter naar rechts. Vervolg de route daarna weer bij 
het bospad bij de houten slagboom.

8) Vervolg het bospad rechtdoor en ga aan het eind met de bocht 
mee naar rechts. Hou aan het eind van dat pad op de splitsing links 
aan en loop langs de linkerkant van de vaart verder.

9) Ga rechtdoor tot u bij de doorgaande weg komt. Ga vóór de 
doorgaande weg rechtsaf, langs het sportpark en vervolg over het 
smalle asfaltpad/ fietspad.

Loop rechtdoor tot u terug bent bij de Brink, in het centrum van Roden.

Onderweg passeert u de kinderboerderij met theeschenkerij. Langs de weg terug naar het startpunt 
vind u ook diverse horecagelegenheden waar u kunt bijkomen en nagenieten van de route.
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