Groninger Borgenpad
________________________________
Routebeschrijving Leek – Den Horn 12,9 km
Start: parkeerplaats Landgoed Nienoord, Nienoord 20, 9351 AC Leek
Einde: parkeerplek bij begraafplaats tegenover Dorpsstraat 68, Den Horn
OV: Leek, bushalte centrum Oosterheerdstraat
Den Horn bushalte brug De Poffert
Het coulisselandschap van Vredewold laten we nu achter ons. Na het landgoed
Nienoord is er een meer open laagveenlandschap, langs de oevers van het
Leekstermeer.
We passeren Lettelbert (= Kleine Buurt) en wandelen door de Drie Polders, een
natuur- en waterbergingsgebied. De route eindigt in Den Horn.
In Lettelbert is er een uitbreidingsoptie. Het Groninger Landschap heeft een
wandeling uitgezet van 2,5 km door de Lettelberter Petten. Het zijn petgaten die
zijn ontstaan door vervening in het begin van de 20e eeuw en daarna weer zijn
dichtgegroeid. Het zo ontstane moerasbos is aanlokkelijk voor veel weidevogels.
De uitbreidingsoptie is opgenomen in de routebeschrijving.

Voor bezichtiging van de borg, volg richtingaanwijzer Museum Nienoord,
Start wandeling, loop vanaf het parkeerterrein richting gebouw, het informatiepunt
van Nienoord. Ga voor het gebouw links, richting museum Nienoord. U gaat door een
hekje. Bij kruising van paden rechts.
Volg groen/rode paaltjesroute. Na 160 meter rechts, verderop komt u achter het
zwembad langs. Bij splitsing groen/rode route, volg rood. U komt over twee
bruggetjes.Einde zandpad, rechts.Voor het hek links, graspad.
Einde graspad, steek fietspad en bruggetje over, richting Watersportcentrum
Lettelbert. Volg fietspad, na 500 meter maakt fietspad scherpe bocht naar rechts. U
komt langs een picknickbank aan de linkerhand. Blijf fietspad volgen en passeer het
bord Lettelbert.
Einde fietspad, rechts, Hoofdstraat. Richting Oostwold/Enumatil. Einde fietspad,
rechts, Hoofdstraat. Richting Oostwold/Enumatil.
Let op! De weg buigt naar links en gaat het viaduct over. Als u gebruik wilt maken
van de uitbreidingsoptie Lettelberter Petten, dan na huisnummer 204 naar rechts, de
Hooilanden. Na de wandeling door de Lettelberter Petten komt u weer terug op de
Hoofdstraat en vervolgt u de route.

Na viaduct eerste weg links, richting Enumatil, het Mienscheer. Verderop loopt u een
stukje evenwijdig aan de A7. Na brug rechts, fietspad richting Enumatil, de
Lettelberterdijk. Na 300 meter rechts door twee klaphekjes over het bruggetje. Ga
rechtdoor over graspad, na circa 50 meter links.
Volg het graspad, na twee kilometer buigt het pad naar links en loopt u parallel aan
een slootje. Ga na 250 meter rechts, door twee klaphekjes. Loop richting weg en dan
weer rechts.
Na circa anderhalve kilometer links de brug over. Steek de weg over, ga links en na
20 meter rechts (Kerkeweg). Einde weg rechts, Westerdijk. Volg Westerdijk, loop Den
Horn in.
Einde: begraafplaats Den Horn, tegenover Dorpsstraat 68.

