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Rondwandeling Iwema Steenhuis, Niebert. 10,2 km
Een deel van deze wandeling is verboden voor honden.

Start:  parkeerplaats bij Iwema Steenhuis, Niebert 
           Navigatie: Iwemalaan 6, Niebert 
           Na huisnummer 6 nog 250 meter doorrijden naar de parkeerplaats
OV:     lijn 394 Drachten-Groningen, na uitstap Marum lopen naar Niebert (4,5 km).

Naast deze beschrijving kunt u ook de digitale routekaart gebruiken.
Ga op de mobiele telefoon naar www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen. Klik op de 
link “kaart” onder de link route.
De kaart opent nu in Afstandmeten.
Met het wieltje linksboven wordt de eigen positie bepaald.

Meer informatie over het gebruik van de kaarten is te vinden onder de knop routes. Zowel 
op de pagina van de lange afstandswandeling als op die van de rondwandelingen is een 
aparte knop “uitleg gebruik kaarten”.

Verlaat parkeerterrein en ga links, schelpenpad. Bij fietsknooppunt 11 rechtdoor. Ga na 50 
meter rechts, u loopt naar het Iwema Steenhuis. Na een paar meter links, paadje naar de 
tuin van het Steenhuis.

Loop naar het bruggetje achterin de tuin. Na het bruggetje rechts, graspad, na 50 meter 
links. Verderop maakt het graspad opnieuw bocht naar links en komt uit op onverharde 
weg. Ga hier rechts. 

Na circa 700 meter, bij paaltje Groninger Landschap, rechts en verder over bospaadje. Bij 
bankje links. Pad komt uit op halfverharde weg, u gaat rechts.

Einde halfverharde weg, bij wkp 49, rechts. Verder over asfaltweg (Grouwweg). Bij 
huisnummer 13 en wkp 44, links over halfverharde weg. 

Het Iwema Steenhuis is het enige en best bewaarde steenhuis in de provincie 
Groningen. Door bouwkundige ingrepen in het verleden is het gebouw niet direct als een 
steenhuis te herkennen. Bij de aanbouw van een grote schuur is om een doorgaande 
daklijn te maken, het steenhuis verlaagd. Het steenhuis werd zo het voorhuis van een 
boerderij. Later zijn ook de grote raampartijen ontstaan. De zware muren maken echter 
duidelijk dat de oorsprong van het gebouw een steenhuis is (vermoedelijk rond 1400 
gebouwd).
Het voorhuis wordt particulier bewoond en is niet te bezichtigen. De tuin met 
börgbloumkes, stinsenplanten, is toegankelijk. Er staat een schitterende beuk en in het 
voorjaar bloeien er duizenden krokussen
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Verderop door draaihekje, paadje door het weiland. Opnieuw door een draaihekje en 
verder over halfverharde weg. Weg eindigt bij de Jonkersvaart. Ga hier, bij wkp 36, rechts 
over fietspad. 

Na huisnummer 44a links, weg oversteken, bruggetje over Jonkersvaart. Daarna rechts, 
halfverharde weg. Na huisnummer 79 rechts over bruggetje. Steek de weg over en rechts 
en vrijwel meteen Coendersbos in, schelpenfietspad.

Eerste pad links. Bij kruising van paden rechts, omhooggaand bospaadje met sloot aan 
rechterhand. Einde pad rechts en bij kruising van paden links, over bruggetje. Eerste pad, 
bij bankje links. Einde pad door een klaphekje en rechts, onverhard pad.

Bij bosje door klaphekje en bospaadje op. Houd links aan. Volg steeds het bospad, u komt 
door twee klaphekjes en verderop over een bruggetje. Na bruggetje rechtdoor.  Einde pad 
links, schelpenpad. 

Loop voor de Coendersborg langs en bij wkp 79, richting wkp 50, over schelpenfietspad, 
Oudeweg. Einde schelpenpad rechtdoor, klinkerweg. 

Bij huisnummer 20, steek de van Teyenslaan over en ga verder over het schelpenfietspad. 
Steek nogmaals de weg over richting het fietspad. Fietspad gaat over in onverharde weg.

Einde onverharde weg, bij wkp 50, rechtdoor. Ga na vijftig meter verder over 
schelpenfietspad, Oudeweg. Na 150 meter gaat Oudeweg over in 't Pad. Negeer zijpaden. 
Verderop kruist het pad een boerenerf.

Ga over betonbruggetje en verder rechtdoor over het fietspad, 't Pad. Einde schelpenpad 
links, halfverharde weg, 't Pad. Weg gaat over in asfalt. Na huisnummer 4 rechts, 
schelpenvoetpad 't Pad. U loopt langs het Iwema Steenhuis.

Na passeren Iwema Steenhuis links en terug naar parkeerterrein. Einde wandeling.
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Genoten van deze wandeling? 

Deze wandeling is u aangeboden door de Stichting Groninger Borgenpad.
Wilt u ons steunen bij het ontwikkelen en aanbieden van wandelroutes?  
Een bijdrage is welkom.
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