
Groninger Borgenpad 
________________________________

Routebeschrijving Leek – Den Horn 12,6 km 
met uitbreidingsoptie Lettelberter Petten 16,6 km.

Start:   parkeerterrein Landgoed Nienoord, Nienoord 20, 9351 AC Leek
Einde: parkeerplek bij begraafplaats tegenover Dorpsstraat 68, Den Horn
OV:     Leek, bushalte centrum Oosterheerdstraat, lijn 3,38,83,85,88 en 550
           Den Horn bushalte brug De Poffert, lijn 88 en 139
                                                                                            

Naast deze beschrijving kunt u ook de digitale routekaart gebruiken. 
Ga op de mobiele telefoon naar www.groningerborgenpad.nl en kies menu routes
Klik op de link “kaart” onder de routebeschrijving. 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 die van de rondwandelingen 
is een aparte knop “uitleg gebruik kaarten”.

wkp = wandelknooppunt

De wandeling gaat achter het museum langs. Wilt u de borg bezichtigen, volg dan de 
richtingaanwijzer Museum Nienoord,

U loopt vanaf het parkeerterrein richting het informatiegebouw van Nienoord. Voor 
het gebouw links, richting museum Nienoord. U gaat door een hekje en bij kruising 
van paden rechts, klinkerpad.

Het intieme coulisselandschap van Vredewold verandert na landgoed Nienoord in 
een meer open laagveenlandschap, langs het Leekstermeer. 
U passeert Lettelbert (=Kleine Buurt) en wandelt door de Drie Polders, een natuur- 
en waterbergingsgebied.
In Lettelbert kunt u de route uitbreiden. Het Groninger Landschap heeft een 
wandeling uitgezet door de Lettelberter Petten. Het zijn petgaten die zijn ontstaan 
zijn door de 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.
Meer informatie www.groningerborgenpad.nl/verhalen

http://www.groningerborgenpad.nl/verhalen
http://www.groningerborgenpad.nl/verhalen
http://www.groningerborgenpad.nl


Volg groen/rode paaltjesroute. Na 150 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 en bij wkp 60 links, graspad.

Einde graspad en bij wkp 65 bruggetje over, asfaltfietspad richting 
Watersportcentrum Lettelbert. Fietspad maakt na 500 meter scherpe bocht naar 
rechts. U komt langs een ronde picknickbank aan de linkerhand. Na circa twee 
kilometer passeert u het bord Lettelbert. 

Einde fietspad en bij wkp 80 rechts, Hoofdstraat, richting Oostwold/Enumatil. U loopt 
Lettelbert uit en gaat bij wkp 83 óf rechtdoor naar viaduct óf rechts voor 
uitbreidingsoptie.

Uitbreidingsoptie Lettelberter Petten
Wkp 83 rechts, na 750 meter komt u bij de parkeerplaats van het Groninger 
Landschap. Daar begint de wandeling. U gaat door een klaphekje, Jaap van Dijk 
pad. Volg de markering van het Groninger Landschap. Na de wandeling door de 
Lettelberter Petten gaat u weer terug en bij wkp 83 rechts, weg loopt omhoog naar 
viaduct. 
Einde uitbreidingsoptie Lettelberter Petten.

Na viaduct eerste weg links, 't Mienscheer, richting Enumatil. Verderop loopt u een 
stukje evenwijdig aan de A7. Na de brug rechts, fietspad richting Enumatil, de 
Lettelberterdijk. Na 300 meter rechts over het bruggetje, de Drie Polders in. 

————————————————————————————————————-
Let op! Honden hebben geen toegang tot het graspad van de Drie Polders. Hebt u 
een hond bij u? Ga dan verder over het fietspad en bij wkp 89 rechts. Het Hoendiep 
ligt aan uw linkerhand. Loop door tot de brug en wkp 92 links de brug over. Pak nu  
de routebeschrijving bij *** weer op.
————————————————————————————————————-

Volg de routepaaltjes en na circa 2,5 kilometer door twee klaphekjes en bij wkp 88 
rechts, asfaltweg langs Hoendiep. Bij wkp 92 links de brug over.

*** Steek de weg over, ga links en na 20 meter rechts (Kerkeweg). Einde weg en bij 
wkp 93 rechts, Westerdijk richting Den Horn. U loopt Den Horn in waar de wandeling 
eindigt bij de parkeerplaatsen bij de begraafplaats. 

Einde wandeling.

================================================================

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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De stichting is erkend als culturele ANBI
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