
Groninger Borgenpad 

____________________ 

Routebeschrijving Nuis - Opende 14,3 km

Start:  parkeerplaats Coendersborg
           Oudeweg 15, 9364 PP Nuis
Einde: Baron theater
           Verbindingsweg 9 , 9865 TE  Opende
OV:     bushalte Coenderslaan, Nuis 
           lijn 589 buurtbus
           bushalte Verbindingsweg, Opende
           lijn 39 en 133

Naast of los van de 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 

Verlaat het parkeerterrein en ga meteen links, schelpenvoetpad, Oudeweg. U loopt voor 
de Coendersborg langs. Verderop kruist u een asfaltweg. Bij huisnummer 1 gaat Oudeweg 
over in Malijksepad. Blijf het voetpad 1,5 kilometer volgen. Bij wkp 28 houten bruggetje 
oversteken. Verder over schelpenpad, bij splitsing rechts aanhouden.

Einde schelpenpad rechts, klinkerweg, Alberdaweg. Einde weg, steek weg over en bij wkp 
49 rechts. Bij rotonde links (Tolhuisstraat). Links en rechts zijn parkeerterreinen. 

Deze wandeling is de eerste etappe van een route die ons van Nuis naar Veenwouden 
brengt. We wandelen Friesland in om een steenhuis te zien in Veenwouden, de 
Schierstins. De oudste borgen in Groningen hebben zich ontwikkeld vanuit een 
steenhuis. Ooit stonden honderden steenhuizen in Groningen, maar helaas is er geen 
gaaf exemplaar bewaard gebleven. Daarom een wandeling naar Veenwouden door het 
prachtige Westerkwartier en de mooie Friese Wouden.
Deze eerste etappe gaat vanaf de Coenderrsborg over het oude Malijksepad en dan 
langs de bult van Marum waar ooit een steenhuis heeft gestaan, zie 
www.groningerborgenpad.nl 
Daarna door het Haarsterbos en na het oversteken van de A7 door het bos van Trimunt 
en over de Jiltdijksheide naar Opende. De tweede wandeling gaat naar Drogeham en de 
derde van Drogeham naar Veenwouden.

http://www.apple.com/nl
http://www.groningerborgenpad.nl
http://www.groningerborgenpad.nl


Loop door tot het bord Parkeren bezoekers Heerlijkheid van het rechterparkeerterrein. Ga 
hier het parkeerterrein op en daarna links. U verlaat het parkeerterrein en loopt richting 
een graspad / fietspad tussen twee rijen bomen (Kerkpad).

Fietspad gaat over in grindweg. Bij huisnummer 11 over klinkerpad naar bruggetje en 
verder over voetspoor.  U kruist verderop een halfverharde weg. Einde voetspoor verder 
over het grindpad, Kerkpad. U komt langs de zuivelfabriek en de kerk. 

optie. Ga bij de kerk door het hek, richting kerktoren. Loop voor de kerktoren langs en ga 
meteen links om de haag. U gaat over een bruggetje. Voor u ligt de bult van Marum, waar 
ooit een steenhuis stond. In natte periode is dit terrein slecht begaanbaar. Loop over het 
graspad langs de omheining en bij routepaaltje no. 2  links, richting de weg. Ga door het 
hek en steek rechts schuin de weg over naar het fietspad evenwijdig aan de weg. einde 
optie

Ga naar linkerzijde weg en loop over het pad en ga bij de tweede weg links, De Ackeren. 
Loop de weg uit.

Einde De Ackeren, weg oversteken (Verlengde Wilpsterweg) en ga rechts, bospaadje. 
Volg de aanduidingen van het wandelknooppunten. Bij wkp 54 door twee klaphekjes. Blijf 
het pad steeds volgen. Bij geel paaltje rechts, door de slootwal en verder over bospaadje. 
U komt over een bruggetje, een houten plank en door twee draaihekjes. 

Uiteindelijk komt u uit bij een grote weg. Ga hier door draaihekje en rechts, fietspad. Bij 
wkp 21 rechts, Postdijk. Bij splitsing rechts aanhouden. U komt over de A7.

Bij splitsing links aanhouden. Bij parkeerplaats Trimunt, wkp 7, rechts bospad. Bij splitsing 
links en bij wkp 8 rechts. Bij kruispunt van paden links. Bij volgende kruising rechtdoor. 

Bij splitsing rechts aanhouden, negeer zijpaden. Steek verderop asfaltweg over en ga 
verder over bospad. Bij splitsing links aanhouden. Langs slagboom en bij fietspad rechts 
aanhouden. Einde fietspad rechts, asfaltweg, richting Noordwijk.

In de bocht links, bospaadje (negeer ruiterpad). Einde bospad over houten bruggetje en 
links asfaltfietspad. Op kruising van paden, bij wkp 14, bospad Jiltdijksheide op. Via 
trappetje naar beneden en ga links. 

Einde pad, bij wkp 18, door voetgangersluis en links, asfaltweg. Eerste weg rechts, 
Bosweg. Verderop zijweg negeren en Bosweg helemaal uitlopen. Einde weg links, 
asfaltfietspad. Loop door tot de kruising waar het Baron theater staat.

====================================================================
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
De stichting is erkend als culturele ANBI
====================================================================


