
Groninger Borgenpad 
____________________________________ 

Opende - Nuis 14,3 km

Start: parkeerplaats Theater Baron, 
          Verbindingsweg 9, 9865 TE Opende

Einde: parkeerplaats Coendersborg
           Oudeweg 15, 9364 PP Nuis

Naast of los van 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

Loop vanaf de Verbindingsweg naar de kruising, steek over en ga links (Provinciale weg). 
Na 800 meter en bij huisnummer 102 én bij wkp 78 rechts, Bosweg. U loopt Opende uit. 
Verderop nageer weg naar rechts en verder over de Bosweg.

Einde weg links, Kolonieweg. Na camping Jiltdijksheide rechts. Bij wkp 18 door houten 
sluis en verder over bospaadje. Bij infopaneel Staatsbosbeheer rechts, trapje omhoog en 
bij wkp 14 zandweg oversteken en rechtdoor over fietspaadje. Vrijwel meteen, bij geel 
paaltje gaat u rechts, een bospaadje op.

Na weer een geel paaltje rechtdoor, negeer zijpaden en volg het bospaadje tot een 
asfaltweggetje. Ga hier rechts, (Leidijk). Ga eerste fietspad links, richting Drachten. 
Verderop in de bocht rechtdoor langs afsluitboom een verder over bospaadje. Bij splitsing 
rechts aanhouden, asfaltweg oversteken en rechtdoor verder over bospaadje. Negeer 
zijpaden. Bij geel-rood paaltje links. Negeer zijpaden. Op T-splitsing en bij geel-rood 
paaltje rechts, daarna eerste bospaadje links. U komt uit bij wkp 7, ga hier links, asfaltweg 
(Kloosterweg).

Bij driesprong rechts aanhouden, Postdijk. Verderop via het viaduct over de A7. Einde weg 
en bij wkp 21 links. Na huisnummer 23 links door draaihekje over smal voetpaadje. Bij het 
volgende draaihekje rechts, oversteken en weer door draaihekje. Verder over smal 

Deze wandeling gaat door het coulissenlandschap van het Westerkwartier. We komen over de 
Jiltdijksheide, waar nog een laatste stukje hoogveen bewaard gebleven is. Daarna door het bos 
van Trimunt. Na het oversteken van de A7 wandelen we door het Haarsterbos en langs de bult 
van Marum (naast de kerk), waar ooit een steenhuis heeft gestaan. Daarna over het oude 
Malijksepad naar de Coendersborg. Voor meer informatie www.groningerborgenpad.nl

http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen


bospaadje. Paadje komt uit bij metalen bruggetje, bruggetje over. Ga vijf meter links en 
daarna rechts over smal voetpaadje. Verderop door een droge greppel en daarna links.

Bij wkp 54 door twee klaphekjes en verder over bospaadje. U komt uit bij een asfaltweg 
(Verlengde Wilpsterweg). Steek de weg over, u loopt Marum in, de Ackeren. Negeer 
zijwegen en fietspad. Vlak voor het einde van de weg rechts, tegelpad.

U kruist een weg en verder over schelpenvoetpad. Einde schelpenpad rechtdoor en verder 
over de Noorder Ringweg.

Na huisnummer 19 verder over grindpaadje rechts van de weg. Ter hoogte van 
huisnummer 15 kiest u het linkerpaadje. U wandelt nu steeds rechtdoor, negeer alle 
zijpaden. Na 800 meter komt uit op een parkeerterrein.

Ga naar het trottoir aan de overzijde van de weg en loop richting rotonde. Bij rotonde 
rechts, Wendtsteinweg. Na huisnummer 9a en bij wkp 49 links en weg oversteken. Ga 
rechtdoor richting Corpus de Linde, Alberdaweg.

Na huisnummer 25 links, weg oversteken en door rood-witte sluis over schelpenpad. 
Steeds rechtdoor, u kruist meerdere paden. Na twee kilometer komt u uit bij de 
Coendersborg en bij wkp 79. Nog even rechtdoor en rechts richting parkeerterrein.

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

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 NL 76 RBRB 0787 6721 30  t.n.v. Stichting Groninger Borgenpad.
De stichting is erkend als culturele ANBI.
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