Groninger Borgenpad

_____________________________________
Routebeschrijving Den Horn - Leek 12 km
Start parkeerplek bij begraafplaats, Dorpsstraat 68, 9832 PD Den Horn
OV: Den Horn bushalte brug De Poffert en Leek, bushalte centrum Oosterheerdstraat

We starten in Den Horn en lopen door een open landschap. De wandeling gaat door de
Drie Polders, een laaggelegen natuur- en waterbergingsgebied met veel vogels. Na
Lettelbert (= Kleine Buurt) gaan we langs de oevers van het Leekstermeer, een
laagveen landschap. Tot slot het landgoed Nienoord waar het coulisse- of
houtsingellandschap van Vredewold begint.
Loop Den Horn uit, betonweg wordt asfaltweg. Eerste weg links, richting Oostwold, Kerkeweg.
Einde weg, steek weg en brug over en ga rechts, Hoendiep ZZ. Na het laatste huis, huisnummer
28, doorlopen tot dat je ter hoogte staat van de hoogspanningsmast, hier links door twee
klaphekjes. Omhoog naar grasdijk. Dit zijn De Drie Polders. Ga links en verder over graspad op
dijk. Dijk maakt paar bochten. Na ongeveer 2,5 km rechts naar bruggetje. Bruggetje over, door
twee klaphekjes, links.
Ga verder over asfaltfietspad (Lettelberterdijk). Einde fietspad links, 't Mienscheer, richting
Oostwold. Weg loopt parallel aan A7 en buigt verderop maar links. Einde weg rechts, richting Leek.
Ga over viaduct. Je loopt Lettelbert in. Over brug en daarna eerste weg links, richting Leek.
Verderop loop je Lettelbert uit.
Weg wordt fietspad. Na ongeveer 3 km bij splitsing links aanhouden. Verderop over houten
bruggetje. Ga rechtdoor over graspad naast fietspad. Steeds rechtdoor, negeer zijpaden. Na
ongeveer 1 km zie je aan de linkerhand een wit/groen hek/palen. Maak hier een haakse bocht naar
rechts en ga verder over graspad.
Eerste bospaadje links, einde paadje rechts aanhouden. Ga over houten vlonder. Bocht naar links,
verder over bospad. Weer over een houten vlonder, rechtdoor. Negeer zijpaden. Bospad wordt
breed zand/schelpenpad. Je komt achter het zwembad langs. Ga rechtdoor richting museum
Nienoord. Einde halfverharde weg links, klinkerpad. Bij kruising van paden rechts, klinkerpad.
Klinkerpad wordt grindpad. Langs de tuin. Houten bruggetje over, rechts over schelpenpad, richting
ingangspoort Nienoord.
Einde: poort Nienoord.

optie:
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. Ook is er een uitkijkpunt over het Leekstermeer.
Deze wandeling begint bij Hooilanden 12 in Lettelbert, In deze route kan dat ingepast
worden door na het viaduct de Hoofdstraat te verlaten door de eerste weg links te
nemen.

