
Vrijbuitertocht 2014 vanuit Roden 

Startlocatie: Kampeerhal De Vrijbuiter 

  Kanaalstraat 63 

  9301 LR Roden 

Datum: 18 januari 2014 

Dit jaar gaat de tocht voor een groot deel door de Onlanden, een gebied dat behoort tot de 

bestaande natuurgebieden Peizer- en Eeldermaden en het Drentse deel van het Leekstermeergebied. 

Het gebied dient ook als waterbergingsgebied voor de stad Groningen met nieuwe dijken, fiets – en 

wandelpaden. Op termijn verwacht men vele soorten planten en dieren, zoals de zilverreiger, de 

visarend en zelfs de otter, die al in 2013 is gesignaleerd. 

Vanuit de vrijbuiter verlaten wij het dorp via de Bloemstraat, Jachtlaan en de Spijkerzoom. Langs de 

golfbaan en de gewezen gasopslag passeren wij het Peizerdiep. Na de Vossegatsweg, het 

Klunderveen en de Grote Matssloot komen wij via de tunnel in Peize. Door de nieuwe wijk en het 

Kerkepad arriveren wij bij café Ensing voor de 1e rust. 

Na de rust gaan wij richting de tennisbanen waar op de Esweg de splitsing is. De 25 km route gaat 

rechtdoor en de 35 km wandelaars gaan hier rechtsaf.  

De 35 km wandelaars gaan na de splitsing via de Boerakkerweg het dorp Peize uit voor hun route 

naar de Hoornseplas. Door een mooi natuurgebied passeren wij het Eelderdiep op weg naar 

Paterswolde. Over de Schelfhorst naar het Scandinavisch dorp. De route gaat vervolgens door het 

vrije recreatiegebied “Naakt Strand” en langs de Hoornseplas. De route voert de wandelaars door de 

nieuwe wijk en de lange Zanddijk naar de samenkomst met de 25 km lopers, die na de splitsing via 

Peizerwold en de Peizer- en Eeldermaden ook op de Zanddijk uitkomen. 

Na de samenkomst steken wij voorzichtig de Groningerstraatweg over op weg naar Roderwolde. We 

passeren het Peizerdiep weer. Gaan langs de molen en het haventje om bij de rust in Het Rode hert 

te komen. 

Na de rust verlaten we Roderwolde via de Kruisweg en steken verderop de Rodervaart over en 

komen in een mooi gebied. Let hier ook op een kunstwerk en ga ook eens de dijk op voor een 

prachtig uitzicht. Wij vervolgen onze route en gaan het Leeksterhoofddiep over en komen in het park 

Nienoord. Na het verlaten van dit park gaan we via het centrum van Leek naar Nietap waar we de 

derde rust hebben in café De Waag.  

Via de Jozef Israëlweg komen we in het Nietapperbos. Na het bos gaan we richting Roden naar het 

bosje Visalis, thans bed & breakfast. 

Wij lopen door het bosje en steken voorzichtig de weg over en vervolgen de route door de wijk naar 

de Ceintuurbaan West. Bij hotel Langewold steken wij de weg over en gaan via de Ceintuurbaan 

Noord terug naar de Vrijbuiter. 

Ik hoop dat u geniet van deze tocht en van de natuur rond Roden. 

Frans Schreuder 


