
Het minder bekende bos bij Roden (Maatlanden en 
Natuurschoon Nietap, ca. 6km)

Startplaats:
Startplek 1: aan de Woldzoom/ Achterste Kamp (9301 RA) in Roden. Parkeer aan de kant van de 
weg de Woldzoom.
Startplek 2: ook is het mogelijk om aan de kant van Nietap te beginnen, parkeer dan aan de 
parkeerplaats tegenover Vagevuurselaan 9 (9312 VD) in Nietap. Begin de route dan bij “START 
Nietap”, voor punt 7) en ga aan het eind verder bij 2).

Korte beschrijving:
Langs het voormalig woonhuis van Vasalis (tegenwoordig B&B De Zulthe) gaat de route over 
smalle bospaden en langs de graslanden en houtwallen van de Maatlanden. Via pingoruïne het 
Vagevuur gaat de route naar Natuurschoon Nietap, aangelegd in de Engelse landschapsstijl als 
deel van een landgoed behorende bij Huize Terheijl. Er is kans om de reeën te zien die in dit 
gebied leven.
De route is gemakkelijk af te korten: zie routekaart.

Routebechrijving:
1) Verlaat de straat de Woldzoom (aan de kant van het Achterste Kamp) noordwaarts over het 
(inmiddels halfverharde) voetpad en door de opening in de geluidswal. Steek de doorgaande weg 
over. Let op: er wordt hier regelmatig hard gereden.
Het witte huis aan de overkant van de weg is De Zulthe, het huis waar dichteres Vasalis woonde, 
tegenwoordig is het een bed & breakfast.
Ga aan de overkant van de weg, achter de wal, rechtsaf.

Neem het eerste pad links, het pad met de houten slagboom.

2) Neem 100 meter verderop het smalle pad rechtsaf het bos in. Dit pad gaat door een bos met 
veel oneerbegroeiing zoals varens. We maken hier een ronde doorheen. Door het pad te volgen 
komt u via een wal terug op het pad waarvan u de afslag nam.

3) Ga daar rechtsaf over het nieuwe vlonderpad.
Volg dit pad (met aan de linkerhand de grasvelden van de Maatlanden en straks aan de 
rechterkant een restant heide) tot aan een brede laan (de Toutenburgsingel).

4) Ga hier linksaf.
Na ongeveer 400 meter: steek de kruising met het fietspad over en ga 10 meter later rechtsaf. Dit 
pad brengt u bij het Vagevuur, een pingoruïne en een mooie rustige plek in het bos.

5) Vervolg daar langs de pingoruïne over het nieuwe vlonderpad. Ga na het vlonderpad 
rechtdoor, over het pad langs de sloot.
Einde pad linksaf (na de houten slagboom), langs het huis Veghevuir.

6) Ca. 200 meter later: rechtsaf (dat is de eerste afslag) het Nietapster Natuurschoonbos in en 
meteen daarna linksaf.
Na ca. 60 meter rechtsaf over het stenen bruggetje. Hou links aan. U komt bij een ronde vijver in 
het bos. Weer een mooie rustige plek.
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Ga aan de overkant van de ronde vijver na de hekken linksaf. Volg dit pad rechtdoor. U komt 
over 3 stenen bruggetjes. Deze gaan over de Swarte Ryth, vroeger een vaarwater gebruikt om 
stenen naar Aduard en Groningen te vervoeren. 
Volg het pad na de derde stenen brug (het maakt niet uit welke splitsing u neemt – links 
aanhouden is altijd goed) en u komt bij de parkeerplaats aan de Nietap-kant van het 
Natuurschoonbos, het andere beginpunt van deze route.

START Nietap: 
7)Ga vanaf de parkeerplaats over of langs de houten slagboom de brede laan in en daarna 
meteen linksaf, voor de weide langs.
Vroeger was hier een hertenkamp, nu een labyrinth dat een kopie is van het labyrinth van de 
kathedraal van Chartres. Misschien leuk om hier even te kijken. Volg daarvoor het paarse stuk in 
de route op de plattegrond op pagina 3.
Ga vóór de houten slagboom en de stenen kegel van het TIP rechtsaf (neem dus het bospad, 
niet het fietspad daarachter). Negeer het zijpad. Ga rechtsaf bij het lage stenen bankje, dat mooi 
verscholen ligt tussen het groen. Dit deel van het bos staat in het voorjaar vol met 
bosanemoontjes.

8) Volg het pad tot langs de camping en ga daarna het eerste pad links. Ga aan het einde van 
dat pad weer linksaf.
U komt (weer) langs het huis Veghevuir. Loop door tot het einde van het pad.

9) Ga op het fietspad rechtsaf.
Volg het fietspad via de S-bocht. Steek de kruising met het schelpen-/fietspad, de 
Toutenburgsingel, over (als u in Roden gestart bent kwam u hier al eerder langs).

10) Ga ca. 120 meter na die kruising rechtsaf (de eerste afslag), een bospad in met houten 
slagboom.
Het pad buigt naar links af. Neem daarna de eerste afslag rechts, een smal beukenpad met wal. 
Volg het pad langs de weide (waar regelmatig reeën en Schotse Hooglanders te zien zijn). 

11) Ga op de splitsing, aan het einde van het pad, linksaf over de brede boslaan. Terug op het 
verharde fietspad: ga rechtsaf.
Volg dit fietspad ca. 200 meter.

12) Ga dan op een kruising met smalle paden linksaf een smal bospad in. Dit pad loopt achter 
de Zulthe langs, het voormalig huis van dichteres Vasalis.

Bent u begonnen in Nietap, ga dan voor de wal linksaf en neem daarna het eerste pad links, het 
pad met de houten slagboom. Ga dan verder bij 2).
Bent u bij 1) begonnen aan de Woldzoom in Roden, steek dan de doorgaande weg over en loop 
terug naar het beginpunt van de route.

Route en beschrijving: © Wandelen rond Roden (Fokko van der Leest & Karin van der Leest-Vegt)
Overname alleen na toestemming.

Deze en andere routes in de omgeving zijn gratis te verkrijgen via https://wandelenrondroden.nl
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