
 Groninger Borgenpad 
____________________________________

Routebeschrijving Nuis - Leek 13,4 km

Start:   parkeerplaats Coendersborg, Oudeweg 15, 9364 PP Nuis
Einde: Nienoord, Nienoord 20, 9351 AC Leek
OV:     bushalte Coenderslaan, Nuis, lijn 589
           bushalte Leek centrum, Oosterheerdstraat, lijn 3,38,83,85,88,550

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

wkp = wandelknooppunt

U verlaat de parkeerplaats en gaat meteen rechts, schelpenfietspad. Einde schelpenpad 
rechtdoor, klinkerweg (Oudeweg). Steek bij driesprong de van Teyenslaan over en ga 
verder over het fietspad. Steek de weg over naar het fietspad, Oudeweg. Fietspad gaat 
over in onverharde weg.

Einde onverharde weg en bij wkp 50, rechtdoor. Ga na vijftig meter verder over 

Deze etappe gaat door het coulisselandschap van het Westerkwartier, weilanden 
omzoomd met bomen en struikgewas. 
Bezienswaardig zijn de Coendersborg, het Landbouwmuseum Rieuw en de kerk van 
Nuis. De route gaat ook langs het Iwema steenhuis. De borgen in Groningen hebben 
zich ontwikkeld vanuit het steenhuis.
Voordat u bij de borg Nienoord komt, met het rijtuigenmuseum en de schelpengrot, 
passeert u de 13e eeuwse kerk van Tolbert.
Tenslotte (optie) het kerkje van Midwolde, een Romaanse kerk uit de 12e eeuw met 
o.a. een prachtig praalgraf van Rombout Verhulst 
Zie www.groningerborgenpad.nl voor meer informatie.
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schelpenfietspad, Oudeweg. Na 150 meter gaat Oudeweg over in 't Pad. Negeer 
zijpaden. Verderop kruist u een weg over een boerenerf, tevens Rustpunt. 

Ga rechtdoor, verder over het fietspad, 't Pad. Einde schelpenpad links, halfverharde 
weg, 't Pad. Weg gaat over in asfalt. Even na grote boerderij aan linkerhand gaat u 
rechts, schelpenvoetpad 't Pad. U loopt langs het Iwema Steenhuis.Bij fietsknooppunt 11 
rechts, halfverharde weg. 

Let op: wandelt u met een hond ga dan rechtdoor, halfverharde weg en volg de 
tekst verder na ***. 

Ga na vijftig meter rechts. U loopt het terrein op van Iwema Steenhuis. Ga meteen links, 
wandelpad Groninger Landschap. Einde pad rechts aanhouden en daarna links, richting 
bruggetje. Na bruggetje links, over graspad en door klaphekje. Einde graspad rechts, 
halfverharde weg.

***Einde weg en bij wkp 49 links, asfaltweg (Carolieweg). Negeer weg naar links, Halbe 
Wiersemaweg, en ga verder over Carolieweg, richting Leek. Verderop maakt Carolieweg 
bocht naar rechts, ga hier bij wkp 47 rechtdoor. 

Na honderd meter links, fietspad Zandhoogte. Na 1 km rechts, de Wissel. Voor de 
Tolbertervaart links, halfverharde weg. Na ongeveer 700 meter en bij wkp 54 rechts 
bruggetje over, asfalt fiets/voetpad. Negeer zijpaden. Einde pad links, over bruggetje. 
(Dus niet naar Vijf Akkers.)

Loop door tot weg (Leuringslaan), steek over en ga meteen rechts over trottoir. Loop 
naar het bankje aan de vijver. Ga bij bankje rechts, over voetpad en volg voetpad langs 
de vijver. Einde voetpad links, over bruggetje en verder over rood geasfalteerd fietspad. 
U kruist een weg, ga rechtdoor en weer verder over fietspad.

Bij speeltoestellen links aanhouden en meteen daarna rechts aanhouden, verder over 
fietspad. Verderop steekt u een grote weg over (Oldebertweg). Ga rechtdoor, Meester 
Boonstraplantsoen.

Meester Boonstraplantsoen gaat over in Hoogstraatje. Ga vlak voor de kerk, bij bordje 
Hoogstraatje 6 t/m 9, links, klinkerpad. Na 70 meter rechts, klinkerpad voor de kerktoren 
langs. Einde pad rechts, Hoofdstraat. 

Na 30 meter rechts, u loopt om de kerk (Zuiderweg). Eerste weg links, Schoollaantje. 
Een doodlopende weg maar niet voor voetgangers. Einde weg rechts, asfaltweg 
(Hoofdstraat). Na huisnummer 70 rechts, rood asfaltfietspad, Dokter Mansholtweg. 
Einde fietspad links, klinkerweg. Bij splitsing links aanhouden en verder over trottoir. Bij 
rood geasfalteerd fietspad rechts.

Na bruggetje links, schelpenpad langs de vijver. Einde schelpenpad rechts 
(Barckemalaan). Na 100 meter links, rood geasfalteerd fiets/voetpad langs speelterrein. 



Einde pad rechtdoor, verder over Calêchelaan.

Na 150 meter rechts, tegelvoetpad, gaat over in schelpenpad. Na 100 meter 
schelpenpad links en volg het pad langs het water. Ga rechts het bruggetje over. Volg 
het pad 200 meter, houd steeds links aan. Einde pad links, halfverharde weg (Oude 
Zuiderweg).

Kijk goed uit! Steek de N372 en de twee parallelwegen over. U loopt nu camping/
landgoed Nienoord in, halfverharde weg. Passeer wit/groene toegangshek, volg de 
halfverharde weg langs de camping en het landgoed (Westerheerdlaan). Negeer 
zijpaden en ga bij wkp 66 rechtdoor.

Einde halfverharde weg en bij wkp 63 rechts, klinkerweg. Diréct weer rechts en meteen 
links een bospaadje op. Volg dit pad 500 meter, houd steeds links aan en negeer 
zijpaden. Einde pad links, halfverharde weg
(Burchtlaan). U loopt nu recht op de poort van Nienoord aan.

Einde wandeling.

___________________________________________________

Deze route kan op twee manieren worden uitgebreid:

1.Op het terrein van de Coendersborg staat een wandeling uitgezet door het Groninger 
Landschap. Circa 4 km.

2.Vanuit het landgoed Nienoord naar de kerk van Midwolde. Zeer de moeite waard. Let 
op: de kerk is niet altijd open! Op het terrein van Nienoord staat de route aangegeven 
met richtingwijzers.

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

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.

Rekening nummer NL76 RBRB 0787 6721 30 t.n.v. Stichting Groninger Borgenpad
De stichting is erkend als culturele ANBI
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