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_________________________________

Routebeschrijving rondwandeling Nienoord - Leekstermeer 9,1 km

Start: parkeerplaats landgoed Nienoord, Nienoord 20, 9351 AK Leek
OV: bushalte Oosterheerdstraat, Leek. Lijnen 3,38,83,85,88 en 550

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/

 
Wkp = wandelknooppunt

Ga op het parkeerterrein met de rug naar het gele gebouw van landgoed Nienoord staan. 
Verlaat parkeerterrein richting Nienoord haven. Bij paddestoel 22460 links, asfaltfietspad, 
richting Lettelbert. Bij houten bruggetje rechts. Daarna meteen links, graspad, met vaart 
aan linkerhand.

Het graspad komt na twee kilometer uit op vakantiepark Cnossen Leekstermeer. Na het 
graspad buigt u naar rechts, halfverhard pad over het campingterrein. U komt uit voor een 
slagboom. Ga voor slagboom links, over het pad van de camping. Negeer zijpaden.

U komt uit bij horeca Cnossen. Passeer slagboom en loop over de parkeerplaats. Bij 
paddestoel 73865/001 links, betonfietspad, richting Leutingewolde. Bij splitsing en 
paddestoel 73864/001 rechts aanhouden, richting Nienoord. 

Einde pad bij paddestoel 63311/001 links, klinkerweg, richting Nienoord. Eerste fietspad, 
bij paddestoel 63311/002, rechts richting Nienoord. Verderop over bruggetje. Even links en 
meteen rechts over houten vlonder, bospaadje.

De wandeling begint en eindigt bij het landgoed Nienoord. In het landgoed is een kleine 
expositie over de voormalige borg Nienoord en zijn de panelen te bewonderen die 
Herman Collenius schilderde voor de danszaal van Nienoord. Het landhuis Nienoord 
heeft nu een horeca functie, er is een grandcafé gevestigd. In het koetshuis is het 
Nationaal Rijtuigenmuseum gevestigd.
De route loopt langs het Leekstermeer, deels over graspaden. De wandeling gaat bij het 
Leekstermeer langs horeca. Aan het eind van de wandeling is er een 
uitbreidingsmogelijkheid naar de 12e eeuwse kerk van Midwolde. Daar is o.a. de 
graftombe te bezichtigen die Rombout Verhulst maakte voor Anna van Ewsum. Let op! 
De kerk is regelmatig open. Zie openingstijden op het internet.
Zie voor meer informatie www.groningerborgenpad.nl

http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen


Eerste bospad rechts. Einde bospad rechts, zandpad. Voor het witte hek bij wkp 60 links, 
richting wkp 65, graspad. Eerste zandweg links en daarna eerste graspad rechts. Einde 
graspad links, asfaltweg met sloot aan rechterhand.

Einde weg, bij wandelknooppunt 64, links (Voor uitbreidingsoptie kerk Midwolde naar 
rechts voor bezichtiging kerk, zie hierboven in het informatieblok).
Bij wandelknooppunt 63 rechts en meteen links over betonbruggetje, bospaadje. Volg dit 
pad 500 meter. Negeer zijpaden en houd steeds links aan. Einde pad links, halfverharde 
weg (Burchtlaan). U loopt recht op de poort van Nienoord aan. 

Terug naar het parkeerterrein: Ga voor de poort rechts en daarna links.

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

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.
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