Groninger Borgenpad
____________________________________
Routebeschrijving rondwandeling Coendersborg 12,8 km/7,3 km
Start/eindpunt: parkeerterrein Coendersborg, Oudeweg 15, 9364 PP Nuis
OV: lijn 589 bushalte Coenderslaan, Nuis
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.
Voor meer informatie over het gebruik van de kaarten:
https://groningerborgenpad.nl/routes/

De wandeling begint en eindigt bij de Coendersborg. Merendeels over oude voetpaden
komen we door het Nanninga’s bos en langs het Bolmeer, een pingoruine ontstaan in de
laatste ijstijd. Het Bolmeer is ook bekend vanwege een gewapend treffen tussen de
mannen van Coenders en de heer van Nienoord in 1669, zie
www.groningerborgenpad.nl
We wandelen over het landgoed van de Coendersborg terug naar het startpunt.

Let op: het rondje Bolmeer (1 km) in deze route is toegankelijk voor aangelijnde honden.
Verlaat het parkeerterrein en ga meteen links, schelpenvoet/fietspad, Oudeweg. U loopt
voor de Coendersborg langs. Verderop bij huisnummer 1 gaat Oudeweg over in
Malijksepad. Blijf het voetpad steeds volgen, over 1,5 kilometer tot het bruggetje over de
wijk ( brede sloot).
Voor de brug links, halfverharde weg met de wijk aan de rechterhand (Pierswijk). Na ruim
1 kilometer gaat het pad links. U loopt buurtschap Willemstad in. Verderop komt u bij een
erf van een boerderij, daar links, asfaltweg.
Eerste schelpenfietspad rechts. U komt langs het bord Willemstad. Einde pad links,
asfaltweg, Jonkersvaart. Bij huisnummer 26a rechts, over het bruggetje, de weg
oversteken en daarna links over fietspad.
Na huisnummer 73 kunt u kiezen voor korte en lange variant.
Korte variant
Ga over fietspad rechtdoor, naar houten bruggetje en steek de Jonkersvaart over. Pak de
tekst op bij ***

Lange variant
Na huisnummer 73 rechts, fietspad Jonkertjespad. Einde fietspad bij wkp 42 rechts over
asfaltweg, Oudewijk. Na ongeveer 300 meter, bij wkp 10 links, grindweg. Dit is een eigen
weg maar toegankelijk voor wandelaars.
Grindweg maakt haakse bocht naar rechts, blijf op de grindweg. Bij knooppunt 8 rechtdoor.
Het pad tot aan de sloot volgen. Ga links door houten voetgangersluis, met de sloot aan
de rechterhand. Pad buigt naar links en gaat het bos in. Bij kruising van paden rechts, u
loop naar een groot hek. Ga door klaphekje richting het informatiepaneel.
Ga hier links over asfaltweg. Voor huisnummer 2 rechts naar het Bolmeer. Honden aan de
lijn! Voor het Bolmeer rechts, paadje rondom het meer volgen en weer terug naar de weg.
Ga hier rechts over asfaltweg.
Bij kruising en wkp 42 rechtdoor, opnieuw over Jonkertjespad. Einde Jonkertjespad,
schuin rechts over fietspad en over het houten bruggetje de Jonkersvaart over.
***
Steek de weg over en ga links over fietspad. Bij wkp 40 rechts, langs een hek het
landgoed Coendersborg in.
Eerste pad rechts, bospaadje maakt haakse bocht naar links. Verderop bij kruising van
paden rechtdoor, verder over bospaadje. Einde pad rechts. U kruist een schelpenfietspad.
Rechtdoor en door twee klaphekjes. Pad buigt naar links. Na ruim 1 km buigt het pad
opnieuw naar links, daarna eerste pad rechts, richting parkeerplaats.
Einde wandeling.

====================================================================
Genoten van deze wandeling?
Deze wandeling is u aangeboden door de Stichting Groninger Borgenpad.
Wilt u ons steunen bij het ontwikkelen van wandelroutes?
Een bijdrage is welkom.
Rekening nummer NL76 RBRB 0787 6721 30 t.n.v. Stichting Groninger Borgenpad
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