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Beknopte beschrijving van de route.
Deze route kenmerkt zich door zijn variatie in
natuurschoon. U fietst het ene moment op beschutte
fietspaden en hierna langs prachtige weilanden.
Het uitzicht wisselt van mooie vergezichten over de
weilanden tot verrassende waterpartijen die deel uit
maken van het Leekstermeer.
U vangt de route aan bij knooppunt (knp) 11 schuin
tegenover de uitrit van de camping en rijdt u richting
knp 50 en vervolgens door naar knp 55.
Let er wel op dat u tussen deze knooppunten aan de
linkerzijde een aardbeien kwekerij tegenkomt waar ze
werkelijk heerlijke aardbeien en andere streekproducten verkopen.
Na knp 55 koerst u richting knp 23. Rechts van u een
klein vaartje en links van u, kort na het passeren van
knp 55, ziet u aan uw linkerhand een boerderij met
een bloementuin waarin alleen ouderwetse bloemen
worden gekweekt.
Als u het treft is de bloementuin open en mag u zelf
bloemen snijden en een boeket samenstellen. Ook
vindt u er een stalletje met verse groenten, bloemen
en boeketten.
U fietst lekker door richting knp 23 en hierna vervolgt
u uw weg richting de knooppunten 05, 06 en 07.
Hierna rijdt u richting knp 80. U fietst door een
prachtige nieuwbouwwijk en ziet u huizen met een
bijzondere architectuur. Na het passeren van knp 80
fietst u naar knp 79 waar u even rustig kunt zitten bij
het huis van Terheijl.
U fietst vervolgens naar knp 77 en hierna door naar
knp 14.

Het is aanrader om op het terras iets te gebruiken en
te genieten van het schitterende uitzicht over het
Leekstermeer. U vervolgt uw tocht richting knp 17 en
komt u op een gegeven moment op een brede
verharde zandweg te rijden.
Nadat deze weg een bocht naar links heeft gemaakt
ziet u aan uw linkerkant een ooievaars nest. Indien
bewoond is het leuk om even het erf op te lopen en
vanaf dichtbij de vogels te kunnen bekijken.
De eigenaar geeft des gewenst een spontane
toelichting. Vanaf knp 17 fietst u langs uitgestrekte
weilanden via knp 39 naar 83.
Vanaf dit knp fietst u, via knp 84 en 36, door naar knp
37 en rijdt u via knp 24 door naar knp 73.
Hiervandaan rijdt u lekker door een beschutte groene
omgeving en ziet u aan uw linkerzijde het Mensinge
Bosch liggen. U koerst, via knp 34 en knp 35, naar knp
75 en rijdt u een stukje door het leuke en actieve dorp
Roden.
Vanaf knp 75 rijdt u richting knp 74 en fietst u nu door
het prachtige Mensinge Bosch. Hier geniet u van het
prachtige bos met zijn mooie brede sloten die prachtig
zijn omgeven met struiken en bomen met een groen
bladerendek.
U vindt hier mooie locaties voor het maken van foto’s
en om even uit te rusten op de talrijke bankjes en
picknick plaatsen. Vanaf knp 74 rijdt u via Roderesch
richting knp 71 waar, u als u nog puf heeft, een
hunebed kan bekijken. U fietst vervolgens richting knp
70 en hierna naar knp 65. Bij dit knp vindt u vaak een
stalletje waar verse eieren en groeten worden
aangeboden.
Hierna fietst u eerst via een prachtig besloten fietspad
naar knp 68 en rijdt u vervolgens op een brede
asfaltweg richting knp 11.
U passeert aan uw rechterhand de Zwartendijkse
schans. Stopt u hier gerust even om de toelichting van
deze in ere herstelde schans te lezen. Hierna rijdt u
de Schansweg uit en komt bij het kruispunt met de
Hoofdweg.

Vanaf dit punt fietst u het prachtige landgoed
Nienoord op en zet u, via knp 81, koers naar knp 82.
Vanaf hier rijdt u slingerend over het ruime fietspad,
via knp 21 en knp 46, richting knp 58. Tijdens dit
gedeelte van de tocht ziet u door de begroeiing heen
de waterweg die toegang geeft tot het Leekstermeer.

U steekt deze kruising over en slaat gelijk links af en
rijdt u een stukje langs de hoofdweg.
Hierna slaat u rechtsaf de Verlengde Vennootsweg op.
Deze weg verandert in een grindfietspad en fietst u
een mooi stukje langs de weilanden.

Vanaf knp 58 fietst u een stukje langs de A7 richting
knp 17. Zodra het fietspad naar rechts van de A7
afbuigt en u naar beneden rijdt, ziet u rechts een
kleine camping met terras

U rijdt via de Bakkeveense weg door en passeert u de
koe, waaruit blijkt dat hier de haan over de koeien
kraait. U krijgt nu de camping in beeld en slaat u voor
knooppunt 11 links af de camping op.
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De knooppunten en eventuele afwijkingen

Historische / Culturele, Culinaire en leuke locaties

Deze route kent geen afwijkingen van de
aaneengesloten knooppunten.
Hieronder vindt u de route van knooppunt naar
knooppunt.

Het Leekstermeer is het grootste meer van Drenthe.
Het is een onderdeel van het Drents-Gronings
merengebied.

Knooppunt
11
50
55
23
05
06
07
80
79
77
14
81
82
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46
58
- 17
- 39
- 83
- 84
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- 37
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- 35
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- 74
- 71
- 70
- 65
- 68
- 11

Afstand in KM
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3,1
1,4
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0,9
1,9
0,2
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3,3
3,1
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1,5
3,8
0,7
1,0
1,0
1,6
0,3
0,5
4,0
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0,9
1,5
1,1
5,7

* U ziet het bordje op de achterkant van
de lantaarnpaal. Even zoeken dus.
U moet in ieder geval rechts af bij dit knooppunt.
Niet over de A7 want dan bent u verkeerd.
Deze route gaat over veel betonnen of geasfalteerde
fietspaden en is bij uitstek geschikt om met een noord of
noord westen / oosten wind te fietsen.
Immers heen is het dan gedeeltelijk wind tegen en op de
terugweg wind mee als het mee zit.
Het totaal aantal kilometers van deze route is circa 55
kilometer

Download versie
U kunt de knooppuntenroute ook downloaden van
Route.nl en offline beschikbaar maken in uw app van
route.nl op uw smartphone of gps apparaat.
Het route.nl nummer is 1837900

Het Leekstermeer is gelegen in de gemeente
Noordenveld en maakt deel uit van het grotere
Leekstermeergebied.
Voor de (Groningse) gemeentelijke herindeling liep de
provinciegrens door het meer, daarna is deze op de
noordelijke oever komen te liggen.
Het meer is genoemd naar Leek.
Het meer wordt ook wel het Zulthermeer of Zulthe
genoemd, naar de streek tussen Nietap en Roden.
Het noordoostelijke gedeelte wordt ook wel Rietboor
genoemd.
Het meer is in de prehistorie op natuurlijke wijze
ontstaan. Het is inmiddels 335 hectare groot en is
tussen de 1 en 1,5 meter diep.
In het meer monden uit: het Leekster Hoofddiep, de
Leutingerwolderpolder, de Rodervaart en de
Roderwolder Matsloot.
Het water verlaat het meer via het Lettelberterdiep
aan de noordzijde en de Munnikesloot (of
Munnikevaart) en de Gave aan de noordoostzijde.
Het Lettelberterdiep en de Gave monden beide uit in
het Hoendiep.

Culinaire locaties
Grandcafe op landgoed Nienoord
Leuke locaties
Landgoed Nienoord
Terras aan het Leekstermeer
Dorpskern Roden

Referenties
Knooppunten kaart Groningen 2012
uitgegeven door Recreatieschap Drenthe
http://nl.wikipedia.org/wiki/leekstermeer
http://route.nl
http://www.grandcafe-borgnienoord.nl/
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