
Het Groninger Landschap. Mooi dichtbij.

WANDELROUTE

Leinwijk

De wandelroute door Leinwijk is 3 

kilometer lang. Omdat u tijdens deze 

wandeling door hoog gras zult lopen, kunt 

u hier het best terecht met waterdicht 

schoeisel, bijvoorbeeld laarzen. 

In het begrazingsgebied zijn honden niet 

toegestaan, daar buiten wel, mits 

aangelijnd.

Proeftuin aan het Zuidlaardermeer
Wandelroute 3 km circa 1 uur
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Wandelroute Leinwijk

Start route 
Leinwijk Paviljoen de Leine 
Meerweg 62, 9606 PP Kropswolde

Lengte route 
3 km

OV
www.9292.nl, 0900 - 9292

GPS
N 53 8.458, E 6 42.823

Printen
Wilt u deze route printen, kies dan bij 
Adobe acrobat > printen > meerdere  > 
pagina’s per vel > 2 op 2.

Stichting Het Groninger Landschap
Rijksstraatweg 333, 9752 CG Haren
Telefoon (050) 313 59 01
info@groningerlandschap.nl
www.groningerlandschap.nl
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Wandelroute Leinwijk
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Tik op de nummers 
voor informatie



1  Start  kaart

U kunt de route op diverse plaatsen 
starten, deze beschrijving gaat uit van 
een start vanaf de parkeerplaats bij 
Paviljoen De Leine. Het eerste deel van 
de route loopt u door een rietmoeras, u 
volgt het pad, dat vrij snel een bocht 
naar links maakt.

In de oude rietoevers ziet u tweerijige 
zegge, dotterbloem en wateraardbei. 
Dankzij de herinrichting van Leinwijk zijn 
hier en daar schrale, minder voedselrijke, 
stukjes bodem ontstaan. Hierop kun nen 
zich interessante vegetaties ontwikkelen. 
Veelbelovende soorten als geelgroene 
zegge en moeraswolfsklauw hebben zich 
daar reeds gevestigd.

Wandelroute Leinwijk
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2  Vistrap  kaart

Waar rietmoeras en nat gras elkaar 
raken maakt het pad een scherpe 
bocht naar rechts. Na een tijdje ziet u 
aan uw linkerhand de vistrap.

Via een slingerende stroom gaat het water 
vanuit het voedingska naal door het 
moeras terug in de richting van het 
Zuidlaardermeer. De stroming in deze 
meander vormt in het voorjaar een 
onweerstaanbare verlokking voor diverse 
vissoorten. Gedreven door instinct zwemt 
de vis tegen de stroom in, om op hoger 
gelegen gronden te paaien. In het ondiepe 
water kunnen jonge visjes betrekkelijk 
veilig opgroeien. Zodra ze sterk genoeg zijn 
lokt het grote Zuiderlaardermeer weer.
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https://www.youtube.com/watch?v=2koApOZC4hA


3  Uitkijkpost  kaart

U vervolgt de route na de vistrap en 
komt terecht bij het uitkijkpunt aan 
het voedingskanaal Leinwijk. Hier is 
ook een aanlegsteiger voor boten.

Vanaf de uitkijkpost heeft u een mooi 
uitzicht over het meer en de uitgestrekte 
rietoevers. Uiteraard met de bijbehorende 
broedvogels als de rietgors, de rietzanger 
en de kleine karekiet. ’s Winters doet de 
grote zaagbek het gebied aan.
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4  Molen Kikkoman  kaart

Het pad gaat nu verder langs het 
kanaal. Driehonderd meter van het 
meer af staat de molen Kikkoman.

Dé blikvanger van Leinwijk is ongetwijfeld 
de molen Kikkoman. Deze is afkomstig uit 
de K.P. Boonpolder bij Annen en volledig 
gerestaureerd voor zijn nieuwe taak. De 
wieken brengen een vijzel in beweging die 
Zuidlaardermeerwater uit het voedings-
kanaal naar het moeras transporteert. 
Vandaar stroomt het langzaam terug in het 
meer. Het moeras functioneert als een 
natuurlijke zuiveringsinstallatie. Op een 
dag zal het Zuidlaardermeer weer helder 
genoeg zijn voor de snoek! De molen is 
vernoemd naar het bedrijf Kikkoman 
Foods Europe BV, dat de grote sponsor is 
achter het Leinwijk-project.
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5  Hoor een Blauwborst!  kaart

Bij de T-kruising gaat het wandelpad over in 
een fietspad. Als u rechtsaf slaat, verlaat u 
het gebied. De route gaat linksaf en blijft 
het fiets-/ wandelpad volgen.

Vanaf het pad heeft u zicht op water-
partijen, oeverzones en ruige graslanden 
met dichte vegetatie. Een vogel die zich 
daar goed in thuis voelt is de blauwborst. 
Sinds 2006 nestelt hij in Leinwijk. De 
blauwborst is een stuk minder bekend dan 
zijn verre neef het roodborstje, al neemt 
zijn aantal de laatste jaren wel toe in 
Nederland. Zijn zang is prachtig. Er zijn 
maar weinig vogels die een opvallend, 
gekleurd uiterlijk koppelen aan een 
uitbundige zang. De blauwborst is er één 
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https://www.youtube.com/watch?v=OrWXcLNfW4s


van! Hij komt uit de familie van de lijsters 
en is nauw verwant aan de nachtegaal. Het 
beestje meet van kop tot puntje van de 
staart circa 14 centimeter. Hij bouwt een 
goed verscholen nest in dichte vegetatie. 
Daarom is de kans groot dat u hem eerder 
hoort dan ziet. Let op een mooie muzikale 
zang met veel staccato.
Ook de roerdomp (foto), een echte 
Hollandse moerasvogel, doet regelmatig 
Leinwijk aan. Het wachten is nu op de 
eerste broedende exemplaren van deze 
zeer mensenschuwe vogel.

6  Einde  kaart

Aan het eind komt dit pad uit op de 2e 
Meerweg. Hier gaat u linksaf tot u weer 
bij de parkeerplaats uitkomt.
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Leinwijk
Aan de oostelijke oever van het Zuidlaar-
dermeer, nabij het buurtschap Wolfsbarge 
op de grens met Drenthe, ligt een klein 
maar bijzonder natuurgebied: Leinwijk. In 
september 1999 is gestart met de 
inrichting. Landbouwgronden maakten 
plaats voor een vloedmoeras, zoals ze hier 
van oudsher thuishoren. Maar dat is nog 
niet het hele verhaal: eigenlijk is Leinwijk 
de proeftuin voor het hele ecosysteem van 
het Zuidlaardermeergebied.
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Op de oeverzones in het gebied is het 
zeldzame slijkgroen gesignaleerd; een 
teken van dynamisch waterbeheer. De 
rietorchis (foto) bloeit prachtig in juni.
Niet alleen planten en vissen profiteren 
van de wisselende waterstanden. Ook   
amfibieën zoals kikkers en salamanders 
maken dankbaar gebruik van het gebied.

11



Het Zuidlaardermeergebied
Het Zuidlaardermeer maakt deel uit van 
het beekdalsysteem van de Hunze. Het 
water uit Oost-Drenthe wordt via de 
Hunze, het Zuidlaardermeer en het 
Drentsche Diep afgevoerd naar het noor-
den. Vroeger stond dit beekdal in het 
najaar en in de winter onder water. Het 
was er zompig en moerassig. Later kreeg 
de mens meer grip op het water. 
Oeverlanden werden ingepolderd en 
drooggelegd voor bewoning, beweiding en 
akkerbouw. Het Groninger Landschap 
werkt nu samen met het Drentse 
Landschap om de gevarieerde, natte 
leefomgeving in dit gebied zoveel mogelijk 
terug te brengen. Het ‘veldlaboratorium’ 
Leinwijk speelt in dat streven een centrale 
rol.

Stichting Het Groninger Landschap bezit in 
het gehele Zuidlaardermeergebied bijna 
2000 hectare bijna geheel aaneengesloten 
natuur. Leinwijk is qua oppervlakte minder 
dan 1 % daarvan.
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Stichting Het Groninger Landschap
Het Groninger Landschap wil inspireren 
om eropuit te trekken en volop te genieten 
van natuur, landschap en erfgoed. Wandel- 
en fietspaden, bebording en kijkhutten 
maken de terreinen aantrekkelijk voor het 
publiek. Ook jij kunt er voor zorgen dat ook 
onze kinderen en kleinkinderen er van 
kunnen blijven genieten.

Word daarom ook donateur!
Donateur zijn van Het Groninger 
Landschap geeft niet alleen een goed 
gevoel, maar levert je bovendien voordeel, 
kortingen en toegang tot exclusieve 
activiteiten op. Als je nu donateur wordt 
krijg je bovendien van ons een prachtig 
welkomstcadeau!

Bel 050 313 59 01 of mail ons!

Volg ons op
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