
3534 Onder stoom / Leek34

Praktische informatie:

Afstand: 13 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Centrum
Tolberterstraat 37
9351 BC Leek
Coördinaten: 53°9’50” N   6°23’20” E

Horeca:
In centrum

Landgoed Nienoord
(Horeca + filmhuis + zwemkasteel + 
familiepark + museum)
Nienoord 20
9351 AC Leek
 
Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1327/9514

1. Volg vanaf grote Aw weg richting Centrum (Tolberterstraat), blijf in 
winkelstraat RD gaan. Na huisnr 1 op ruime kruising RA (De Dam).  
Na huisnr 54 LA (De Schans). In linkerbocht bij Aw61912 RD, fietspad. 
Op driesprong bij volgende Aw LA. Aan einde op kruising met asfaltweg 
RA. Na flauwe rechterbocht en huisnr 37 LA (Paulus Potterstraat) en gelijk 
bij Aw RA, fietspad met linkerbocht. In volgende linkerbocht RD, na 
slagboom linkerbocht volgen en op 2e pad RA, hard paadje met geel/
rood-markering. Bosrand uitkomend op T-kruising LA, rechts flink 
grasveld. Aan einde LA en na bochtjes om Meester Posthuma Bank op 
kruising RA, recht pad met dubbele bomenrij. Na hoek van grasland (r) 
op 2e pad (met geel/rood, let daar op) schuin RA. Bij bosvijver hoog pad 
met linkerbocht om die vijver blijven volgen, pad maakt rechterbocht van 
vijver af. Daarna LA, rechts bosrand. Aan einde RA en na slagboom LA. 
Waar u na boerderij langs schutting (l) daarvan loopt, tussen rechter- en 
linkerbochtje RA, beukenlaan met slagboom en rechts flinke bossloot. 
Waar die sloot naar rechts buigt, buigt uw pad naar links, 10m daarna RA 
richting groot ven. Voor dat ven LA, vlonderpad met rechterbocht om dat 
ven. Op grasplek met bankjes en infopaneeltje RA, slingerend pad met 
verderop rechts grasland. 

2. Op Y-splitsing RA, vlonderpad, en aan einde LA, zandweg met schel-
penfietspad, u kruist gelijk asfaltpad en verderop wordt zandweg na 
slagboom grindweg. Aan einde op fietspad langs J.P. Santeeweg LA.  
Bij huisnr 121 RA (Turfweg), u loopt door buurtschap Leutingewolde.  
Na 1km (u ziet daar einde van deze weg al), waar u bij bordje Einde 
Grondwaterbeschermingsgebied watergang ziet, strak daarvoor op 
landweg LA (mogelijk moet u landbouwhek overklimmen/omheen lopen).  

Met deze afwisselende wandeling maakt u kennis met drie karakteristieke 
eigenschappen van het Groninger Westerkwartier: prachtige landgoederen, 
het intieme coulisselandschap en de uitgestrekte polders. Door de landgoe-
deren oud Kloostergoed Natuurschoon en Nienoord kuiert u over vele 
onverharde wandelpaden, door het coulisselandschap over doorgaans 
rustige asfaltwegjes en het deel door de polders over fietspaden.  
 
Landgoed Nienoord is een familielandgoedpark waar u de Borg Nienoord 
en Museum Nienoord kunt bezoeken. Een bijzondere attractie is de 
landgoedsmalspoorlijn met heuse stoomlocomotieven. U kunt er zelfs  
een ritje mee maken.
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Aan einde (mogelijk moet u prikkeldraadhek met handgreep openen) op 
asfaltwegje RA. Op driesprong LA (De Ring), loop asfaltwegje met paar 
bochten uit. Aan einde op Oosteinderlaan LA. Na 1km bij Ap23878 
linkerbocht volgen, verderop rechts bosrand. Na die bosrand wordt 
asfaltwegje fietspad. 

3. Loop fietspad van 2km uit, onderweg bij Ap73864 linkerbocht volgen. 
Aan einde op klinkerwegje LA en wat verderop bij Ap63311 RA, breed 
asfaltfietspad, loop ook dit uit. Na bolle brug op asfaltpad LA en al na 
10m RA bos in (Landgoed Nienoord). Na ruim 100m, na leuningloos 
brugje, LA, na rechterbocht volgt weer zo’n brugje, blijf RD gaan.  
Waar pad brede bosweg is geworden ziet u links zwembad en rechts 
smalspoorlijn. Aan einde op klinkerwegje RA, u ziet ingang naar Museum 
Nienoord (l). Aan einde van klinkers met linkerbocht om gracht meegaan 
(in die bocht kunt u RA station van smalspoorlijn bezoeken). Bijna aan 
einde, voor klinkers met hek, LA, gelijk voor gracht RA en na linkerbocht-
je, naast ophaalbrug (ingang naar Borg met horeca), RA. Op kruising met 
klinkerstraatje RA, blijf straatje volgen. Na linkerbocht volgt rechterbocht, 
daarin op 1e klinkerwegje LA en direct daarna LA via dammetje over 
greppel bos in. Na ca 100m op 1e pad RA, pad maakt kort daarna paar 
bochtjes, loop pad bijna uit. Bijna aan einde (daar ziet u bosrand al) op 
driesprong RA en daarna nog een keer RA. Via dammetje greppel over, 
daarna op kruising met brede zandweg RD en na 10m bosrand komt u 
door open gebied. 

4. Aan overkant daarvan langs bosrand nog even RD en na 30m op 1e 
pad RA bos in, negeer kort daarna rechterpad. Na bijna 200m, in midden 
van ‘grasrotonde’, haaks RA. Na 100m, kort na dikke paal met rood en 
blauw (staat aan achterkant), op smal padenkruisinkje LA. Op 1e kruising 
met breder pad RA. Bijna aan einde, tegenover bank, LA en na dikke paal 
met blauw ook LA, halfverharde beukenlaan. Na 200m op 1e smalle pad 
RA. Wat verderop gaat u betonplaat over, loop pad met ruime linkerbocht 
om bosven uit. Aan einde op brede bosrandweg RA en RD. Op 1e ruime 
kruising LA, brede halfverharde eikenlaan. Na 300m, even voor dikke paal 
met blauw, RA, bomenrijke halverharde weg met links hek en haag. Loop 
weg uit, onderweg wat bochten, laatste stuk is asfalt met enkele bochten. 
Aan einde ziet u aan rand van Leek rotonde met daarachter bushalte.


