
Naam wandeltocht: Vrijbuiterwandeltocht. 
Datum: 10-01-2015 
Afstanden 25 km en 35 km 
Vanuit de Vrijbuiter gaan wij rechtsaf om het gebouw naar de rotonde. Wij gaan het industriegebied 
Noordhoek in. Langs een gedeelte van de Rodervaart komen wij langs Galerie aan de Vaart om 
vervolgens de “kanovijver “ te ronden. Na het Bitseveld steken wij de weg over met links het Thomashuis 
en rechts de golfbaan Holthuizen. Voor de brug lopen wij langs het water tot de volgende brug en gaan 
het Sterrenbos in. Hier heeft een sterrenwacht gestaan. 

Na dit bos steken we de weg over en komen dan in het Mensinghebos met mooie wandel- en fietspaden. 
Ook zijn hier mooie vennetjes. Na het voetbalveld steken wij de Norgerweg over en lopen richting 
Roderesch. Over de Kaatsweg en een lang zandpad komen we in een andere wijk van Roden. 
Wij gaan door een gebied waar eens het Asielzoekerscentrum heeft gestaan. Langs het water en de 
Markiezenhof vervolgen wij onze route naar de RUST in Sportcentrum De Hullen. 
  
Wij verlaten de sporthal en gaan rechtsaf en dan de Ceintuurbaan zuid op langs het verzorgingscentrum. 
De route gaat langs de scholen de Borgen en de Esborg naar de Maatlanden. Wij steken voorzichtig de 
weg over en over het fietspad en de Toutenburgsingel richting Nieuw Roden. Via de Schapenweg, 
Oostindie komen wij in Leek. Langs het water en winkelcentrum de Liekeblom gaan wij naar de RUST in 
de WAAG in Nietap. 
  

Na de rust gaan wij richting Nienoord. Wij gaan langs het Kasteel en achter het zwembad naar het 
Leeksterhoofddiep. Hier is de SPLITSING.  
De 25 km gaat rechtsaf en het bruggetje over en gaat een gedeelte van de Onlanden in naar 
Leutingewolde. Daarna door de tunnel terug naar de finish in de Vrijbuiter. 
  
De 35 km gaat linksaf naar Lettelbert en langs het dorpshuis en watersportcentrum. Na het passeren van 
de Munnikesloot naar de RUST op camping Pool aan het Leekstermeer. 
Dit meer is de spil in de waterhuishouding van de Onlanden. 
Over een mooi fietspad en mooie brug, waar je op een bankje kan genieten van de natuur. In de win ter 
dient het meer vaak als slaapplaats voor duizenden meeuwen en soms ook kolganzen. Wij vervolgen 
onze route door Sandebuur en gaan langs de Rodervaart naar Leutingewolde waar de samenkomst is 

met de 25 km-lopers. Gezamenlijk door de tunnel naar de finish in de Vrijbuiter. 
In Roden is meer te zien en te bewonderen; zoals Havezathe Mensinghe, De Landskeuken, Cuisinerie, 
Kindermuseum, Scheepstrakabinet en de Catharinakerk. Uiteraard kun je ook goed shoppen. 
  
Veel plezier en een goede wandeling. 
Frans Schreuder. 

 


