
Het Groninger Landschap. Mooi dichtbij.

FIETSROUTE
Westerkwartier

Deze fietstocht voert u langs een 

landschap dat karakteristiek is voor 

het Zuidelijk Westerkwartier. Geniet 

van de elzensingels, de graslanden en 

de verspreid liggende bosjes. En als 

bonus is er natuurlijk de unieke 

pingoreünie Het Bolmeer.

Fietsroute  Westerkwartier
Wandelroute 25 km circa 2 uur
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Fietsroute Westerkwartier

Start route 
Landgoed Coendersborg
Oudeweg 15, 6364 PP Nuis
Routebeschrijving 

Lengte route 
25 km

OV
www.9292.nl, 0900 - 9292

GPS
N 53.148387, E 6.301800

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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https://www.google.nl/maps/place/Oudeweg+15,+9364+PP+Nuis/@53.1481431,6.2987029,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c84a2351c6471b:0xcfb4f56a12f2a854!8m2!3d53.1481431!4d6.3008916
http://www.9292.nl


Fietsroute Westerkwartier

• Tik op de 
nummers voor 
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1  Start     kaart
• Vanaf de parkeerplaats, rechts af. 
• Voor de sloot het smalle fietspad op 

(Oudeweg). Dit pad zo goed mogelijk 
rechtdoor blijven volgen, (zie bordjes 
‘fietspad’). 

• Het is een schelpenpad en dan weer 
verharde weg of zandpad. Dit smalle 
fietspad wordt aangegeven met 
bordjes met de tekst: ’t Pad.

Ludolph Coenders, raadsheer in Groningen, 
kocht in 1668 de landerijen van drie naast 
elkaar staande boerderijen en voegde die 
samen. Rond de boerderijen, waar vroeger 
de akkers waren, vinden we nu bos. Dan 

Fietsroute Westerkwartier
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volgen de weilanden, in lange smalle 
stroken. De woeste gronden daarachter zijn 
voor het grootste deel ontgonnen en nu 
met bos beplant. In de 19de eeuw is voor 
deze borg een nieuw herenhuis gebouwd, 
dat de naam Coendersborg kreeg. De borg 
lag direct aan de hoofdweg tussen Marum 
en Niebert. Na de aanleg van de nieuwe 
weg lag de borg achteraf. Door middel van 
een oprijlaan (beplant in 1920) werd de borg 
opnieuw verbonden met de hoofdweg. 
Voor 1850 bestond het grootste deel van het 
landgoed uit vochtige heide. Achter de 
borg is vermoedelijk altijd enig opgaand 
bos aanwezig geweest. Dit heeft nu het 
karakter van een parkbos met statige eiken. 
De beukenlaan in het midden van het 
landgoed kwam halverwege de 19de eeuw 
al voor, evenals het slinger bosje in Engelse 
landschapsstijl.

2  ‘t Pad  kaart
•  Fiets nu richting Tolbert

’t Pad is één van de oudste wegen in 
zuidwest Groningen. We kunnen het volgen 
van Marum tot bijna naar Tolbert. Langs dit 
pad ontstonden in de middeleeuwen de 

5



eerste boerderijen en werd, loodrecht 
hierop, het land ten noorden en ten zuiden 
ontgonnen. Elke boer had het recht binnen 
het dorpsgebied, de achterliggende woeste 
gronden te ontginnen. Vandaar de 
langgerekte, maar smalle perceelsvormen 
in dit gebied.

3  Iwema Steenhuis  kaart
• Na ± 2 km passeert u het witte 

“Iwema Steenhuis” u gaat nu rechtsaf 
een lange laan in.

In de vroege middeleeuwen waren alle 
huizen van hout of ander natuurlijk 
materiaal. Toen men leerde stenen van klei 
te bakken werden door de rijkste boeren de 
eerste “steenhuizen” gebouwd. Deze 
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https://youtu.be/5PWWvNgKNAk


steenhuizen hadden dikke muren en vrijwel 
geen ramen. Ze leken meer op een 
versterkte toren dan op een woonhuis. 
Om enigszins te kunnen begrijpen hoe een 
dergelijk steenhuis er uitzag, moeten we 
van het witte gebouw de schuur weg-
denken. Als we van het overblijvende 
voorhuis dan ook nog de ramen en de witte 
bepleistering wegdenken, kunnen we ons 
voorstellen hoe een dergelijk grimmige, van 
zware bakstenen gebouwde toren eruit 
gezien heeft. Rond 1850 schijnt dit 
steenhuis te zijn verbouwd tot woonhuis. 
Ook werd er toen een schuur bijgebouwd. 
In het Iwema Steenhuis, bezit van Het 
Groninger Landschap, bevindt zich een 
museum met o.a. een oude bakkerij, een 
oude stijl kamer, een oud schoolklasje en 
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een oude schilderswerkplaats.
Ten zuiden van het huis is een stinzen-
plantentuin (Börgbloemkes), deze is vrij te 
bezichtigen. En verder naar het zuiden 
streeft men er naar de landerijen een 
besloten karakter te geven karakteristiek 
voor deze omgeving. Daarnaast worden er 
bosjes aangeplant en de landerijen 
extensief beheerd.

4  Carolieweg  kaart
• Aan het einde rechtsaf de 

“Carolieweg” op, volg deze weg, die 
verderop “Grouwweg” heet.

• 
Het woord “Carolie” is afgeleid van het 
vroegere streekwoord “kerel”. Vroeger had 
je heren en kerels. De heren die zich vaak 
met koetsen verplaatsten, hadden bredere 
wegen nodig dan de kerels die te voet 
reisden. Als voetpad kon dus ook een 
smalle dijk volstaan. Zo’n oude dijk was de 
Carolieweg. Deze dijken werden eeuwen 
geleden opgeworpen om het zure 
veenwater, uit de hoogvenen in het zuiden, 
niet naar de al ontgonnen gebieden in het 
noorden te laten weglekken. Dat hier veel 
gegraven is, merken we ook aan de naam 
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“Grouw”, dit is afgeleid van het woord 
“graven”. Ook de Grouwweg heeft vroeger 
dienst gedaan als dijk om het veenwater te 
keren. Aan de noordkant van het veen werd 
een sloot gegraven die het water kon 
afleiden. De uitgegraven grond werd 
gebruikt om een dijk op te werpen. Het 
“dijkkarakter” van de weg is thans zo goed 
als verdwenen.

5  Jonkersvaart  kaart
• Bij de eerstvolgende driesprong 

rechtdoor. Dit is de “Jonkersweg”. 
• Aan het einde rechtsaf, het fietspad 

op, langs de “Jonkersvaart”.

Door de “jonkers” van Nienoord te Leek 
werd twee eeuwen geleden dit veenkanaal 
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gegraven. De venen in de buurt van Leek 
en Zevenhuizen waren ontgonnen, nu 
kwam het meer westelijk gelegen gebied 
aan de beurt. Toen het afgeveende gebied 
voor landbouw geschikt werd, ging men 
wonen in de buurt van het kanaal. Een 
veenkolonie, Jonkersvaart, was ontstaan.

6  Heineburen  kaart
• Verderop linksaf. Oversteken via de 

fietsbrug, over de brug rechtsaf en na 
20 meter linksaf het Jonkertjespad 
op. 

• Aan het einde van het Jonkertjes-pad 
rechtsaf. Dit is de “Oudewijk”. Volg 
deze weg tot de eerste verharde weg 
dan linksaf. “Heineburen”. 

• Aan het eind linksaf de “Bremerweg” 
op.

De namen Bremerweg en de boerderij 
“Breemen” komen waarschijnlijk voort uit 
de grote aantallen bremstruiken die hier 
vroeger groeiden. De “Hogelandse” 
boerderij Breemen is tijdens de ontginning 
van dit gebied in de late jaren 20 gebouwd 
door de vroegere burgemeester van 
Uithuizen, de heer M.A.D. Bakker.
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7  Harense Bos  kaart
• Nu door fietsen, door de grote 

s-bocht, tot aan de 2de driesprong. 
• Hier gaat u linksaf het bospad in 

(tegenover de Allardsoogsterweg). 

U fietst nu door het “Harense Bos”. Vroeger 
werd een opvallende hoge plek in een 
verder vlak landschap vaak een “haar” 
genoemd. Bij Marum ligt de buurtschap De 
Haar en ook de plaats Haren op de 
Hondsrug heeft haar naam hieraan te 
danken. Het “Harense Bos” werd vroeger 
Bremhaar of Breemhaar genoemd, een 
zandverstuiving met hier en daar wat brem, 
gelegen te midden van venige moerassen. 
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De weg door het bos is een hele oude weg 
die door de boeren van het Drentse 
esdorpje Een werd gebruikt om de schapen 
naar de verderop gelegen heidevelden te 
brengen in een tijd dat niemand eigenlijk 
wist tot waartoe dit gebied behoorde. 
Pas in 1822 werd de officiële grens tussen 
Groningen, Friesland en Drenthe vast-
gesteld in deze regio. De zandverstuiving 
was te hoog om in cultuur te brengen, men 
bleef last houden van het zand dat over de 
akkers stoof en dus werd het bebost met 
dennen en lariksen.

8  Nanninga’s Bos  kaart
• Als u het bos uitkomt linksaf, hier 

passeert u huisnummer 9, waar een 
rustpunt met toilet is. Vervolg de 
weg. Bij de driesprong rechtsaf. 

• Bij de volgende driesprong linksaf. 
• Na 2 haakse bochten passeert u het 

“Nanninga’s bos” met informatiebord. 
Aan uw rechter hand kunt u het 
Bolmeer zien liggen

Het Nanninga’s Bos is sinds 1985 in bezit 
van Het Groninger Landschap. Streek- 
bewoners noemen het overigens nog vaak 
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het Niemeijer’s Bos. Deze bekende tabaks-
fabrikant uit Groningen heeft dit bos 
namelijk lang in hun bezit gehad. Midden in 
het bos hadden ze zelfs een buitenverblijf 
en een zwembad. In de jaren dertig is het 
terrein verkocht aan de houthandelfamilie 
Nanninga uit Groningen. Deze familie heeft 
het bos een tiental jaren later overgedaan 
aan Het Groninger Landschap. Veel produc-
tiebossen, die aangekocht zijn door natuur-
beschermingsorganisaties, probeert men er 
weer natuurlijk uit te laten zien. Bomen die 
afsterven worden niet opgeruimd, maar 
laat men aan hun lot over waardoor ze weer 
kunnen worden opgenomen in de 
kringloop van de natuur. Op de lichte 
opengevallen plekken krijgen jonge 
boompjes weer een kans. Voor de overige 
flora en vooral fauna biedt zo’n rommelige 
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natuurlijk bos veel meer mogelijkheden. 
Talloze zwammen en insecten leven van 
afgestorven hout. Op die insecten komen 
weer vogels zoals spechten af die tevens 
nestgelegenheid kunnen vinden in de dode 
bomen. Het Groninger Landschap streeft 
naar een natuurlijk bosbeheer.

9  Jonkerstjespad  kaart
• Vervolg de weg rechtdoor. Aan het 

einde oversteken het “Jonkertjespad” 
weer langs. 

• Aan het einde rechtsaf, de fietsbrug 
over en weer rechtsaf. 

• Volg het fietspad tot voorbij het 2de 
stuk weiland. Nu linksaf. Een singel 
met schelpenpad in. U fietst nu in het 
“Coendersbos”. (± 2 km rechtdoor) 

Op de plaats van het Coendersbos is na het 
afgraven van het veen in de tweede helft 
van de 19de eeuw, nooit landbouw 
bedreven. De afwisseling van hoog en laag 
in dit bos is voor een groot deel natuurlijk. 
Het Zuidelijk Westerkwartier vormt een 
belangrijk broedgebied voor vogels van 
halfopen cultuurlandschap. Zo zijn er 
relatief veel broedparen aanwezig van grote 
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lijster, gekraagde roodstaart en kerkuil. In 
de wat oudere bossen zijn onder andere 
bosuil, boomklever, bonte vliegenvanger en 
kleine bonte specht aanwezig. De 
combinatie van een halfopen landschap en 
wat oudere bossen heeft ook veel aan-
trekkingskracht op vleermuizen. Er zijn 7 
verschillende soorten vleermuizen waar-
genomen op en rond de Coendersborg.

10  Einde  kaart
• U komt u weer bij de startplaats 

terug.  

In het schuurgedeelte van nummer 17 
(Boerderij Kimm) is het landbouwmuseum 
’t Rieuw gevestigd. De naam is Wester-
kwartiers voor gereedschap. 
Allerlei gereedschappen en voorwerpen 
staan er uitgestald die in de landbouw en in 
verwante ambachten werden gebruikt. 
Het voorhuis wordt door Het Groninger 
Landschap als vakantiewoning verhuurd. 

Pingo’s
De ronde meren in het noorden van het 
land zijn restanten van de laatste ijstijd. Ze 
zijn ontstaan uit lensvormige ijsklompen 
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die met grond bedekt waren. Ze worden
Pingo’s genoemd (Eskimo’s voor vorst-
heuvel). De pingo’s zijn al lang gesmolten 
natuurlijk vandaar dat de naam pingoruïne 
correcter is. Het Bolmeer is hoogstwaar-
schijnlijk zo’n ruïne uit de laatste ijstijd. 
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U ziet hier ook dat er opnieuw poelen zijn 
gegraven. Dobben, poelen en pingo’s zijn 
van groot belang voor de natuur, met name 
als leefgebied voor amfibieën zoals kikkers 
en salamanders.

De slag bij het Bolmeer
Het was niet altijd vredig in de weidse 
venen van het Westerkwartier. We duiken 
in de oude kronieken en gaan terug naar 
het jaar 1669, naar 28 juni om precies te zijn. 
De heer Coender van de Coendersborg had 
greppels gegraven van zijn terrein naar het 
Bolmeer. Dit zinde de heer van Nienoord te 
Leek niet, die in de buurt ook uitgestrekte 
venen bezat.
Na al wat eerdere schermutselingen kwam 
het op genoemde datum tot een heuse 
veldslag. De manschappen van de edelen 
bestookten elkaar met geweren. Er werd 
zelfs een kanon ingezet. De mannen van 
Nienoord waren in de minderheid en 
sloegen op de vlucht. Een zekere Willem 
Jansen bleef bloedend op het slagveld 
achter en stierf. Na deze veldslag beperkten 
de heren zich tot het voeren van processen.
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Musea onderweg
De musea zijn open van 1 mei tot 1 
november, op donderdag, zaterdag en 
zondag, van 13.30 uur tot 17.00 uur. 
De Nieberter Molen is geopend op de 
eerste en derde zaterdag 
van de maand van 13.30 uur tot 17.00 uur. 
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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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