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Beknopte beschrijving van de route.
Deze route is een leuke kennismaking met de
omgeving waar u kampeert en kenmerkt zich door het
afwisselende karakter van fietspaden langs de vaart,
een gedeelte door het bos en een mooi uitzicht over
het “Leekstermeer”.
U vangt uw route aan bij de uitrit van de camping
waar u linksaf slaat en na knooppunt (knp) 11 rechtsaf
gaat richting knp 50. Na knp 50 rijdt u door naar het
tweede knooppunt 50-55 en vervolgens zet u koers
naar knp 55.
U ziet halverwege dit traject de aardbeienkwekerij
van de familie Poelman, waar u behalve heerlijke
aardbeien, ook verse asperges en lekkere eieren kunt
kopen.
Na knp 55 steekt u de brug over en slaat u rechtsaf
richting knp 23. Na ongeveer 100 meter ziet u links de
pluktuin van Mien Diverdoatsie, met aan de weg een
klein stalletje met boeketten en versie biologische
groenten.

U rijdt het fietspad helemaal uit en daarna houdt u
links aan de Meerweg op, die u tot het einde blijft
volgen en arriveert u bij “Vakantiepark Cnossen
Leekstermeer”.
Dit vakantiepark biedt, behalve kampeerfaciliteiten,
verhuur van zeilbootjes, surfplanken en fluisterboten
aan en worden er diverse soorten zeil en surflessen
aangeboden.
Het vakantiepark heeft ook een prima restaurant met
buitenterras, waar u iets kunt gebruiken en kan
genieten van het mooie uitzicht over het
Leekstermeer.
Vanaf het restaurant fietst u een klein stukje terug, de
Meerweg op en slaat u, op het kleine kruispunt, linksaf
het fietspad op.
Dit fietspad blijft u tot aan de kruising volgen en
hierna volgt u de aanwijzingen richting knp 83.
Bij knp 83 trapt u lekker door richting knp 84 en slaat
u rechtsaf de Turfweg op.

We trappen hierna lekker door naar knp 23 en
vervolgens door naar knp 5 en komt u uit bij
Zevenhuizen, het gezelligste dorp van Groningen.

Aan het einde van de Turfweg steekt u de J.P. Santee
weg over en slaat u linksaf richting knp 79.

Na knp 5 steekt u, via de kleine houten brug, de vaart
over en rijdt u door naar knp 6 en hierna door naar
knp 7.

U fietst een stukje op de J.P. Santeeweg en slaat u
rechtsaf de Toutenburgersingel in, die u helemaal uit
rijdt, waarna u linksaf slaat de Vagevuurselaan op,
richting knp 79.

Vanaf knp 7 volgt u de aanwijzingen naar knp 80 en
rijdt u door de prachtige nieuwbouwwijk “Oostindie”
en kunt u genieten van de variatie in architectuur en
de verschillende bouwstijlen.

Vanaf knp 79 rijdt u door richting knp 80 en ziet u
rechts weer de nieuwbouwwijk “Oostindie” waarna u
door fietst naar knp 67.

Na knp 80 rijdt u, via een rustige asfaltweg, door naar
knp 13 en daarna door naar knp 14 en komt u aan in
het centrum van Leek.

Via de rustige asfaltweg fietst u door naar knp 57 en
vervolgens naar knp 55. U kunt overwegen om nog
even de brug over te steken en rechtsaf te slaan
richting de pluktuin van Mien voor een leuk boeketje.

Vanaf knp 14 koerst u door naar knp 81 en passeert u
het Landgoed Nienoord. U rijdt rechtdoor op de
Schilhoek en ziet u aan uw rechterkant de kleine
jachthaven Nienoord.

Vanaf knp 55 rijdt u naar knp 50 en koerst u hierna
lekker door naar het tweede knp 50 en vervolgens
door naar knp 11, waarna u rechtsaf slaat en bent u
weer op de camping “De Drie Provinciën” gearriveerd.

Vanaf de Schilhoek rijdt u het fietspad op fietst u
langs het water en slaat u rechtsaf de houten brug op
en passeert u het gemaal.
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Historische / Culturele, Culinaire en leuke locaties
of achtergrond
Leek
Leek is ontstaan bij de schans die er in de Tachtigjarige Oorlog werd
aangelegd. De naam is ontleend aan de beek de Lek (of Leke) en heet
op kaarten uit het midden van de 19e eeuw nog "De Leek". De plaats
wordt ook nu nog wel De Leek genoemd. De inwoners van Leek noemt
men Leeksters.
De Friese wortels van het dorp Leek komen terug in de naam van het
winkelcentrum 'Liekeblom', de Leeksterbloem vernoemd naar de prijs
bij een schaatswedstrijd uit eerdere jaren rond De Li(e)ke en de
boomwallen in het zogenaamde coulisselandschap die vroeger deel
uitmaakten van uitlopers van de Friese Wouden.
In het centrum van Leek is een kleine kerk gevestigd, die als kapel van
de vroegere bewoners van Nienoord kan worden beschouwd.
De kerk van Nienoord is de kerk van Midwolde, waar zich ook het
praalgraf van Carel Hieronymus van Inn en Kniphuisen en zijn
echtgenote Anna van Ewsum bevindt.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er veel bezittingen en huizen
van joden geconfisqueerd.
Ter nagedachtenis aan 71 gedeporteerden werd er de Samuel Levie
Stichting opgericht.
Deze stichting beheert nu in het voormalige schooltje een museum en
is tevens een meldpunt voor discriminatie. In Leek is ook nog een
oude joodse begraafplaats.
Aan de zuidkant van Leek, tussen Leek en Zevenhuizen, wordt sinds
2006 de wijk “Oostindie“ aangelegd. Ten noorden van de
autosnelweg A7 is het bedrijvenpark Leeksterveld in ontwikkeling.

*

Vanaf knp 81 rijdt u, via de Schilhoek, het fietspad op
en fietst u langs het water en slaat u rechtsaf de houten
brug op en passeert u het gemaal.

Historische locaties
- Landgoed Nienoord

**

Na het gemaal rijdt u het fietspad helemaal uit en
daarna houdt u links aan de Meerweg op die u tot het
einde blijft volgen.

Culinaire locaties
- http://www.cnossenleekstermeer.nl

***

Bij knp 84 slaat u rechtsaf de Turfweg op.
Aan het einde van de Turfweg steekt u de J.P.
Santeeweg over en slaat u linksaf.

Referenties
- http://www.route.nl
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Leek
- http://www.cnossenleekstermeer.nl
- https://www.landgoednienoord.nl/

**** Op de J.P. Santeeweg slaat u rechtsaf de Toutenburgersingel in, die u helemaal uit rijdt.
***** Vanaf de Toutenburgersingel slaat u linksaf de
Vagevuurselaan op richting knp 79.
De route verloopt een gedeelte over asfaltwegen en over
onverharde en verharde fietspaden en is bij uitstek geschikt
om met een oost- of zuid-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 34
kilometer.
Route.nl download nummer
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 28 08 209

Versie:

1.1 September 2021

