Het Groninger Landschap. Mooi dichtbij.

WANDELROUTE

Coendersborg
Wandelen bij de Coendersborg
Wandelroute 4,5 km, circa 1 uur

Ontdek de historische Coendersborg
en het prachtige landgoed. De
wandeling start bij de parkeerplaats
van de borg. De route is aangegeven
met blauwe paaltjes. Honden zijn, mits
aangelijnd, toegestaan.
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Wandelroute Coendersborg

Start route
Parkeerplaats bij Coendersborg,
Oudeweg 15, 9364 PP Nuis
Routebeschrijving

Lengte route
4,5 km

OV
www.9292.nl, 0900 - 9292

GPS
N 53 8.85, E 6 18.034

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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Tik op de nummers
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Wandelroute Coendersborg
1

Rondom de borg

kaart

De Coendersborg ademt een rijke historie.
Sinds 1956 is het landgoed in bezit van Het
Groninger Landschap. Rondom de borg
hangt de borgsfeer van weleer met de
statige oprijlaan, de gracht en de
monumentale achtertuin. Het borgterrein is
recent in oude staat hersteld. In het
voorjaar bloeien er duizenden stinsenplanten, in het Gronings börgbloumkes
geheten. Er staan ook fruitbomen en
leifruit, zoals vijgen en perziken, welke
overleven dankzij de met zonlicht
opgewarmde muur.
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De gracht trekt ijsvogels aan. Let goed op
het geluid, een hoge piep, ‘tsie-ti tsie-ti’.
Even later scheert wellicht een blauwe flits
vlak over het water. Kijk ook naar boven.
Misschien loert een bosuil – rond de borg
broeden twee paar – terug of rent een
eekhoorn over de takken. “Rondom de borg
houden we het netjes”, vertelt René
Oosterhuis, natuurbeheerder van Het
Groninger Landschap. “Hoe verder naar
achteren op het landgoed, hoe meer de
natuur haar gang mag gaan.”

In de borg
De borg zelf stamt uit 1813 – het jaartal staat
groot op de voorgevel – en is vernoemd
naar Ludoph Coenders, bewoner van de
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vroegere boerderij, de Fossemaheerd.
De borg heeft net een ingrijpende
verbouwing achter de rug. De schuur en
het souterrain zijn in de zomermaanden
geopend op zondagen. Entree is gratis. In
de boerenschuur vertelt een tentoonstelling over de planten en dieren op het
landgoed. Een monitor toont camerabeelden uit de kerkuilenkast in de nok.
Recent waren er jonge kerkuilen te zien. In
het souterrain herleeft het borgleven. Daar
woonde vroeger het beheerderechtpaar.
Een heel gezin in één kamer, inclusief
bedsteden. De borg-eigenaren kwamen
sporadisch langs, vaak om te jagen. De
bovenverdieping wordt verhuurd als
vakantiewoning.
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2

Oude parkbos 		

kaart

Het parkbos heeft dezelfde leeftijd als de
borg. De eerste bewoners legden het park
aan. De dikste bomen, met name
zomereiken, zijn rond de tweehonderd jaar
oud. Hoog in de toppen broedt al meer dan
dertig jaar een kolonie blauwe reigers.
Liefhebbers van oude bomen zijn ook de
groene spechten, boomklevers en appelvinken. Op de grond groeit opvallend veel
hulst. “In een gezond loofbos hoort hulst”,
zegt Oosterhuis. Vogels vinden het een
ideale plant: het draagt bessen voor voedsel
en biedt veiligheid om in te broeden.”
Oosterhuis laat het bos met rust. Dood hout
mag blijven liggen.
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3

Slingerbosje

kaart

Al slingerend baant het pad zich door het
bos. Het kronkelen hoort bij de Engelse
landschapsstijl, vroeger populair bij de
borgheren. Let op de lage en dikke knoesten, waaruit veel uitlopers groeien. Het is
hakhout, dat om de twintig tot dertig jaar
werd gekapt. Het hout diende vele doeleinden: als stelen van gereedschap, bezems en
voor in de kachel. Het bos is meer dan een
eeuw oud. Planten verraden de ouderdom.
Salomonszegel (illustratie), dalkruid: allemaal houden ze van oude bosbodems.
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4

Grootschalige vervening

kaart
Vanuit de lucht lijkt deze streek net een
uitgerekt schaakbord; smalle rechthoekige
vlakken, omlijnd door groene linten. Op de
grond blijken de vlakken weilanden en de
linten houtsingels. Dit karakteristieke
coulisselandschap ontstond door
turfwinning. Vele eeuwen terug lag hier een
metersdikke laag veen, een zompig moeras.
Dat veen bleek als gedroogde turf zeer
waardevol. Perceel voor perceel groeven
turfstekers de veenlaag af, steeds verder
het moeras in. Vandaar de langgerekte
percelen. De borgheren verdienden goud
geld aan het ‘zwarte goud’. Toen het veen
en de turfstekers verdwenen, nam het
boerenbedrijf het in deze streek over.
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5

Mini-haven		

kaart

Vroeger legden hier de trekschuiten aan,
beladen met mensen en goederen, die
vervolgens per paard en wagen naar de
borg werden gereden. Via deze veenwijk,
ook wel borgwiekje genoemd, voeren de
schuiten over de Jonkersvaart en het
Leekstermeer naar de stad Groningen en
terug. Vervoer over water was destijds
sneller, betrouwbaarder en voordeliger dan
over land. De schuiten gingen stapvoets,
getrokken door paarden en soms door de
vrouw van de schipper, die zelf achter het
roer bleef staan. Het trekken – ook wel
jagen genoemd – ging over een jaagpad,
dat nog zichtbaar is. Deze mini-haven was
handig voor de borgheren, maar ook voor
de dorpelingen. Maar niet voor niets: zij
moesten tol betalen voor de rit over het
landgoed.
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Naar een natuurbos?		

kaart

De variatie maakt deze bossen bijzonder.
Dan weer lariksen, die in de herfst fel oranje
kleuren, dan weer douglassparren, fijnsparren of beuken. Alle bomen zijn aangeplant,
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voordat het landgoed in 1956 natuurgebied
werd. Bij natuur hoort een natuurbos, vindt
Oosterhuis, en geen commerciële
houtproductie. “In een aangelegd beukenof sparrenbos groeit één soort, zonder
ondergroei. Alle bomen zijn even oud en
groot. Ik wil meer variatie: meerdere
boomsoorten van verschillende leeftijden.
En een rijke ondergroei.” Omvormen van
productie- naar natuurbos gaat langzaam.
Toch ziet hij al verschil. “Het bos is duidelijk
gevarieerder dan vroeger.”

Storm van 2013
Soms helpt de natuur de beheerder een
handje. Eind oktober 2013 kreeg het landgoed een zware storm te verduren. De
storm hield flink huis, het bos lag bezaaid
met omgewaaide bomen. De stormschade
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pakte positief uit. De paden werden weer
vrijgemaakt, maar in het bos bleven de
bomen liggen. Daar zijn ze nog steeds. Ze
zorgen voor open plekken, waar het
zonlicht de bosbodem bereikt. Zangvogels
nestelen erin, en heel speciaal: ijsvogels
graven in de wortelkluiten hun nesten.
Langs het pad liggen tientallen
omgewaaide kluiten met gaten. Mede
daardoor beleefden de ijsvogels jaren later
een topjaar: twee paar ijsvogels wisten in
één seizoen met drie broedsels maar liefst
39 jonge ijsvogels groot te brengen. Een
uitzonderlijke prestatie.
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Heideterrein		

kaart

Achterin het bos prijkt een open veld, waar
volop heide groeit. Het is het laagste punt
van het landgoed en drijfnat, met planten
als veenpluis en veenmos. De namen
verraden de herkomst: het veld is een
zeldzaam relict, een overblijfsel van het
eens immense moeras. Heide vraagt
aandacht, anders groeit het dicht. “Vroeger
graasden hier schapen – de schaapskooi
staat er nog – tegenwoordig maaien we het
veld. Elk jaar doen we de helft”, legt
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Oosterhuis uit. Dat maaien gebeurt voorzichtig. Plekken met heide en veenmos
moeten worden ontzien. Het maaisel komt
terecht op hoge bulten, ideale broedhopen
voor ringslangen.
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Groen wegennetwerk

kaart

Houtsingels barsten van het leven.
Zangvogels maken er hun nesten, voor
insecten en zoogdieren vormen ze een
wegennetwerk, waarlangs ze ongezien
kunnen oversteken. Vleermuizen scheren
erlangs, dassen – speciale gasten op het
landgoed – lopen erdoor. In een perfecte
houtsingel groeien wel vijftig planten13

soorten. Zo’n singel biedt voor elk wat wils:
bomen van verschillende leeftijden en een
gevarieerde struik- en kruidlaag.
Houtsingels zijn mensenwerk, in het
verleden aangelegd als nuttig werktuig: het
vee bleef binnen, ze boden luwte tegen
wind en ze leverden hout. Maar tijden
veranderen. In de regio verdwenen vele
kilometers aan houtsingels. Ze werden voor
boeren een sta-in-de-weg, vanwege
schaalvergroting en prikkeldraad. Hier
staan ze gelukkig nog. “Deze laan en bosjes
hebben we tientallen jaren geleden
aangelegd, destijds om het nieuw
aangekochte weiland bij het landgoed te
betrekken”, legt Oosterhuis uit.
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9

Viskenij 		 kaart

Deze bosvijver, omringd door een wal, is
een zogeheten viskenij, Gronings voor
visvijver. Vroeger, toen de vrieskist nog niet
bestond, werd er vis levend in bewaard.
Voorns, baarzen, snoeken, brasems:
geregeld ging het sleepnet erdoor, zodat
men altijd over verse vis beschikte. In elk
geval op ‘vrijdag visdag’. Eeuwen geleden
had vrijwel elk Gronings dorp zo’n viskenij.
In de loop der tijd zijn ze verdwenen. Deze
viskenij hoorde bij de pastorie van Nuis. Hij
ligt in het verlengde van de kerk. In gebruik
is de viskenij al lang niet meer. In het
voorjaar kwaken er nu de kikkers.
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10 Boerderij Kimm 		

kaart

De boerderij ten oosten van de Coendersborg – in de volksmond boerderij Kimm genoemd, naar de vroegere bewoners – is eigendom van Het Groninger Landschap. Wie
langer op het landgoed wil verblijven, kan
in het prachtig verbouwde voorhuis overnachten. De vakantiewoning Borgbloemke
is te huur voor maximaal acht personen.
Achterin de boerderij huist museum ’t Rieuw, wat gereedschap betekent. De historische landbouwwerktuigen en ambachtelijke gereedschappen vertellen het verhaal
van het vroegere boerenbedrijf. Klik hier
voor bezoekersinformatie.

Excursies
Regelmatig organiseert Het Groninger
Landschap excursies op het borgterrein en
in het landhuis zelf.
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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 Beschermer!
Beschermer 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 Beschermer wordt
krijg je bovendien van ons een prachtig
welkomstcadeau!

SMARTMOBILETOUR.NL

Bel 050 313 59 01 of mail ons!
Volg ons op
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