
Route  Vrijbuitertocht  2016. 

Na de start gaan beide afstanden via Leutingewolde langs en door het Kleibos. 

Het Kleibos: Dit gebied getuigt van de rijke geschiedenis van de Drentse ondergrond. 

In 2014 is het benoemd tot een aardrijkskundig monument. Het is één van de weinige 

plekken in Nederland waar potklei aan de oppervlakte komt en gemakkelijk te winnen is. En 

aan kleiwinning deden de monniken van het klooster van Aduard. Zij maakten van de klei uit 

het kleibos kloostermoppen en deze stenen werden naar het klooster in Aduard verscheept. 

Het gebied valt onder de Stichting Drentsch landschap. 

Na het Kleibos gaan wij via de Groeve, waar mogelijk een wagenrust zal zijn naar de 

Sandebuurtsedijk. Wij passeren de Rodervaart en lopen over een gras/zandpad terug naar 

Leutingewolde. Over de Turfweg en aan het einde over het fietspad gaan wij via het fietspad 

bij de o.b.s. De Flint naar Nietap. Door het dorp Nietap en langs het gerestaureerde 

winkelcentrum Liekleblom naar de rust in de Waag. 

Na de rust gaan wij rechtsaf naar het Vagevuurse bos. In dit bos ligt een vennetje, het 

Vagevuur geheten. Het ven dankt zijn naam aan de verdedigingsschans die er ooit stond en 

dat Vagevuier heette. Over het fietspad komen wij in Roden. Door een wijk waar wij 

verderop de rondweg passeren gaan wij naar de rust in de sporthal de Hullen. 

Na de rust volgt de splitsing: op de Ceintuurbaan zuid gaat de 25- LINKSAF en de 35 km 

RECHTSAF. 

De 25 km gaat langs verzorgingscentrum de Hullen en lopen door de wijk naar de camping 

OT&SIEN. Langs de Kinderboerderij en de sportvelden van v.v.Roden gaan wij het 

Mensinghebos in. Over zand en 

fietspaden  komen wij bij De Dikke 

Boom. 

Na de parkeerplaats steken wij de 

weg voorzichtig   over en vervolgen  

wij de route door het Sterrenbos. 

Dit houdt in dat alle paden 

samenkomen in het middelpunt 



van het bos. Het is waarschijnlijk dat het bos ergens in de 18e eeuw is aangelegd voor de 

jacht. Vanuit het midden konden zij immers alle paden overzien. Na dit bos steken wij weer 

de weg over en gaan naar de havezathe Mensinghe. De havezate Mensinge werd gebouwd 

in 1381 en de bossen naast de havezate waren eens onderdeel van het landgoed Mensinge. 

De havezate is nu een klein museum (beperkt geopend) en in de bijbehorende gebouwen 

zitten nu o.a. een galerie en een restaurant. 

Op de brink komen de wandelaars langs het beeld van Scheepstra, één van de schrijvers van 

de boeken van Ot en Sien, en het Scheepstra museum. Dan lopen zij langs Albert Heijn terug 

naar de Vrijbuiter. 

De 35 km wandelaars gaan na de rust in de sporthal de Hullen RECHTSAF  en lopen langs de 

begraafplaats naar de Norgerweg. Na de voetbalvelden ( links ) gaan zij rechtsaf  op het 

voetpad  en verderop over het fietspad naar de Kaatsweg. Wij volgen deze weg en komen 

over een zandpad  bij de Esweg.  Via de Zuiderweg komen bij een hunebed aan de 

linkerkant. 

Wij steken de weg over en via een smal pad gaan wij linksaf  en volgen  de Markeweg tot het 

einde. Wij gaan rechtsaf en over “hoogholtjes” en een ruiterpad komen wij in het 

Mensinghebos. Langs de voetbalvelden  en de begraafplaats terug naar de RUST in de 

Hullen. 

Na de 3e rust, ook bij de sporthal De Hullen volgen zij dezelfde route als de 25 km terug naar 

de Vrijbuiter. 

Veel plezier en hopelijk een mooie tocht  bij droog weer. 

Frans Schreuder. 

 

 


