
 

 
 
 
        

      Turf fiets-puzzel-route 
                

Fietstocht voor (groot)ouder(s) en (klein)kind(eren) 
               
Langs historische plaatsen waar turf op verschillende plaatsen rond Leek 
gewonnen werd. 

               

  

Start: bij Info Centrum Nienoord. 
Eindpunt: bij haven en restaurant.  
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plaatsen waar turf op verschillende plaatsen rond Leek gewonnen 
werd. 
© IVN Leek/Nietap (CMB), juli 2011 

 

Thuis hebben we een oven en fornuis in de keuken staan. Daarin en daarop kunnen we ons 
eten klaar maken. Bijvoorbeeld een heerlijk eitje bakken of onze aardappels en groenten 
koken. Dit kunnen we doen met behulp van gas uit de gasleiding of elektriciteit. 

 
Heel lang geleden werd dat anders gedaan. Om water te kunnen koken stookte men een 
vuurtje met hout, gekapt van de bomen. Zo deden onze verre voorouders – de 
‘Hunebedbouwers’ – dat. Hout was overal, want er was veel bos. 
 

Later ontdekte men een nieuw brandstof: TURF.  
Turf is ontstaan, nog voordat de ‘Hunebedbouwers’ in de omgeving van Leek, Roden en Terheijl 
kwamen wonen. Zo’n 8.000 jaar geleden – na de laatste ijstijd – is turf ontstaan uit een plantje: 
‘veenmos’ geheten.  
Veenmos voelt zich thuis in MOERAS land – land waar het water niet in de grond 
wegzakt doordat er een kleilaag onder op de bodem ligt. Planten die daar groeien 
sterven af en blijven daar liggen en verzuren. Veenmos vindt het fijn om in een zure 
omgeving te groeien. Veenmos sterft van onderen af maar groeit aan de bovenkant 
verder en houdt heel veel water vast. Deze plantenlaag werd dikker en dikker, 
groeide hoger en hoger. Het groeide uit boven de waterspiegel. Zo ontstond er 
HOOGVEEN MOERAS. De grondstof voor: turf.  
Turf blijft langer branden dan hout en je kan er heel hoge temperaturen mee bereiken om 
bijvoorbeeld uit potklei  kloostermoppen en dakpannen te bakken.  
 
 
 

START Fietstocht 
We gaan ontdekken dat er turf gewonnen werd door drie verschillende groepen bewoners uit onze 
geschiedenis van Leek, Tolbert en Terheijl. 
De antwoorden op de vragen kunnen ingevuld worden in de puzzel op de laatste bladzijde, op de 
daarvoor bestemde regel. Aan het eind van de fietstocht kunnen jullie bij het restaurant aan de 
Nienoordshaven de antwoorden krijgen. 
L.A. = linksaf 
R.A. = rechtsaf 
R.D. = rechtdoor 

 
We beginnen bij het Informatie Centrum van Nienoord. We fietsen over het bruggetje richting 
Familiepark. Bij de grote brug gaan we L.A. door de poort van borg Nienoord en komen uit op het 
binnenplein. (Als de poort gesloten is, fiets je om de borg heen) 

 



 

 
Toen het pas gebouwd werd, zag het er veel eenvoudiger uit dan het er nu 
uitziet. 
Hier een afbeelding van de borg, omstreeks 1680. Nienoord is vanaf 1525 
gebouwd en vele keren veranderd door de bewoners van de borg. Door 
erfenissen en door huwelijken is de borg altijd in de familie gebleven: de van 
Ewsum familie, de Von Inn- und Kniphausen familie en van Panhuys familie. Tot 
1907. Nu is het van de gemeente Leek. Het Nationaal Rijtuigmuseum is er in 
gevestigd. 

  
Vraag 1. De voorouders van de van Ewsums kwamen uit Middelstum, een plaats ten 
  noorden van de stad Groningen. Daar woonden zij op de borg ‘Oldenoert’ dat 
               Oude Oord betekent.  Wat zou Nienoord betekenen?..... 

  
We gaan verder over de witgeverfde ophaalbrug en dan R.A. het fietspad (Nienoordsingel) op 
richting Midwolde. Tegenover Theehuis Vredewold staat de kerk van Midwolde.  
 

De Nienoord-kerk, door de borg bewoners zo genoemd, heeft aan de noord kant een aparte 
ingang. De heren van Nienoord en hun families gingen de kerk niet binnen via de hoofdingang 
maar via deze aparte ingang, want zij voelden zich verheven boven het gewone volk en de 
dominee. Zij hielden graag afstand van de andere kerkgangers. 

 
 Vraag 2.  Wat voor dak heeft de toren van deze kerk? …… 
 

We fietsen de Hoofdstraat op L.A. richting Tolbert. Bij de rotonde steken we over (VOORZICHTIG 
!) en gaan R.D. de Hoofdstraat verder naar Tolbert.  
 

Links en rechts van deze weg staan boerderijen die er al meer dan 100 jaar zijn. Boerderij nr. 
68 (Bousemaheerd) was er al midden 17de eeuw (1650).  Deze panden zijn niet zomaar langs 
deze weg gebouwd. Het blijkt dat wij aan het fietsen zijn op een zandweg, een zandrug. 
Deze zandrug is ontstaan tijdens een van de vier ijstijden. Een dik pak ijs schoof grond op tot 
een stuwwal van zand. Op deze zandrug vind je verschillende dorpen: Oostwold, Lettelbert, 
Midwolde, Tolbert, Niebert, Nuis en Marum. De boerderijen werden gebouwd op het zand, 
dan hadden ze geen wateroverlast, omdat het water  makkelijk wegzakt door zand. 

 
Vraag 3. Deze zandrug loopt door het gebied ‘Het Zuidelijk Westerkwartier’ Hoe 

heette dit gebied vroeger, tijdens de Middeleeuwen? (Tipje: het theehuis en 
een verzorgingshuis in Leek dragen ook deze naam) …… 

 
Fietsend langs de boerderij waar Amanda Hopman Keukens gevestigd is maakt de Hoofdstraat 
een bocht naar links. Daar waar de weg naar rechts buigt gaan wij R.D. het fiets doorsteekje in, 
het Schoollaantje op. Aan het eind van dit laantje steken we R.D. over – het Hoogstraatje in. 

 
Daar bovenaan komen we bij de kerk van Tolbert uit met een begraafplaats erbij.  
Hier stappen we van onze fiets af en kijken om ons heen.  
We lopen met de fiets aan de hand, steken schuin rechtdoor over verder het Hoogstraatje in, 
om  het grasveld met grafzerken naar de hoofdingang. 
Tussen 1000 en 1100 zijn hier de eerste mensen komen wonen en is het achterste deel van 
deze kerk gebouwd. Op het hoogste punt van deze zandweg. In de muren van de kerk zien we 
kloostermoppen gemetseld (grote metsel stenen). In de loop van de eeuwen is er aan de kerk 
steeds bijgebouwd. Aan de andere kant van de kerk zijn nog meer grafzerken. 

 



 

Vraag 4. Twee grafzerken staan dicht naast elkaar. Hoe heet de vrouw van Jacob  
Meles Melessen die in Tolbert geboren is op 23 jan. 1795 en overleden  
is op 24 oct. 1847? …… 

    
We lopen de heuvel af naar de Hoofdstraat van Tolbert en gaan L.A. We fietsen de “zandheuvel” af, 

ofwel  de weg daalt. Aan het eind maakt de weg een flauwe bocht naar links. Hier steken we de 
weg (de Holm) over, het fietspad op naar rechts.  
Bij de bushalte tussen de Tolbertervaart 2 – 2b en Holmerpad 1 gaan we bij het overkapte  

       informatiebord staan. 
 
 

In het gras ligt een oude anker. Ter herinnering aan de haven welke hier vroeger was voor  
het laden en lossen van de schepen van goederen en vee. 
 
Vraag 5. Wat werd er op 17 februari 1906 in gebruik genomen en was voor  
  F 18.800,-- (gulden) aangelegd? …… 

 
 
We gaan verder richting Holmerpad nr.1.  
Dit pad is het begin van een zandpad dat helemaal naar Niebert, Nuis (langs het Coendersbos) en 
Marum loopt.  

 
Vanaf 1000 en 1100 bouwde men houten hoeven (boerderijen) langs dit zandpad. Rond de 
14e en 15de eeuw kwamen de eerste steenhuizen. Veel later werden de houten hoeven 
vervangen en van steen gebouwd. Elke hoeve had een eigen perceel – rechthoekige lap grond, 
welke heel ver door liep het natte gebied in. Op die natte grond was moeras – 
hoogveenmoeras. Door de natte grond af te graven en te laten drogen kreeg men TURF. En 
droge turf wil wel branden in de openhaard.  Zo werd voor het eerst turf gewonnen voor 
eigen gebruik. 
Hoe groot de rechthoekige percelen waren, gaan we verderop meten.  

 
We fietsen het zandpad verder af langs …… jawel …… de Tolbertervaart. Bij asfaltweggetje ‘de 
Wissel’ gaan we R.A. En staan stil bij boerderij nr.1 van boer Lise, ‘Olito’s hoeve’.  

 
We gaan even op het ‘Vlinder Informatie Bord’ kijken. Door de klimaat 
verandering worden heel wat vlinders bedreigd in hun bestaan. We zien 
heel wat vlinders afgebeeld. 
 

 Vraag 6. Hoe heet de vlinder die gehakkelde vleugels heeft? …… 
    
 
 

Na deze vraag beantwoord te hebben gaan we met onze rug naar de boerderij staan en 
kijken uit over een perceel grond. Een rechthoek die met struiken en bomen begrensd is. De 
boerderij staat midden op de breedte van dit perceel. Deze breedte is voor elke boerderij per 
dorp een vastgestelde maat. En elke boer mocht de grond voor en achter zijn boerderij 
gebruiken voor eigen gebruik. Na het turf afgraven, kwam de boer zand tegen. Daar kwamen 
de koeien en geiten op, of verbouwde de boer graan en groente. 
Je kijkt uit over de lengte van deze rechthoek. En de lengte kan variëren.  
 In deze streek was de breedte altijd 4 x 25 meter plus 10 meter.   
 
 



 

 Vraag 7.  De perceel breedte is ………   meter. 
   Om de lengte te meten gaan we bij de “Zandhoogte” links af. 
   As je een kilometerteller op je fiets hebt kan je ongeveer schatten hoe lang
   het is. De lengte kan wel 5 x  de breedte van het perceel zijn.  
 

We zien ook dat de grond heel flauw afloopt naar beneden. Als het regent dan zakt het 
regenwater naar beneden – richting een riviertje. Vóór 1500 was dit een héél breed rivier. 
Wilde je van Midwolde, Leek naar Roden lopen dan was daar - in de buurt van winkelcentrum 
de Liekeblom,  
slechts één plaats aanwezig om over te steken. Rond 1550 is er een kanaal gegraven.  
En nu is er heel weinig overgebleven van deze rivier ‘de Leke’……. Een greppeltje. 
Verderop in onze fietsroute komen we het kanaal en het greppel riviertje tegen. 
 

 
We fietsen de “Zandhoogte” helemaal uit. Bij de T-kruising gaan we L.A. de Carolieweg op.  
Er gebeurt hier iets met de weg? ……… Wat? ……… 
de weg loopt omhoog!!!  En Waarom? …………………..  

       We komen aan bij de Diepswal.  PASOP MET OVERSTEKEN! We steken de weg én de brug over. 
 

De Diepswal is een dijk. Gemaakt door mensen handen. Dit vanwege het kanaal, welke vanaf 
1550 in opdracht van de familie van Ewsum van borg Nienoord is uitgegraven. De dijk 
voorkomt dat water uit het kanaal het land opliep. Dit kanaal loopt van Leek naar 
Zevenhuizen. En in Zevenhuizen was heel veel moeras. Hoogveen moeras waar heel veel TURF 
uit gewonnen kon worden. Elk TURF KLOMPJE zagen de heren van Nienoord als een klompje 
goud. Hier was geld mee te verdienen. En hoe kon je turf rond 1550 zo snel mogelijk 
vervoeren? …………over water per schip. De rivier ‘De Leke’ stond zomers laag. Was 
onbetrouwbaar voor schepen die vastliepen op de bodem. In een kanaal kun je de waterstand 
regelen met behulp van dijken en sluizen. Dus werd er een kanaal gegraven. 

 
 
 Vraag 8. Hoe heet dit kanaal, welke in 1550 gegraven is? …… 
 

Aan de overkant van het kanaal gaan we L.A. richting Leek. Na een 500 meter fietsen, bij de 
houten fietsbrug “De Brandparken”,  stoppen we bij een bruin informatie bord, staande langs het 
kanaal.  

 
Op dit punt kwam de Tolbertervaart uit op het Leekster Hoofddiep. Op het bord kunnen we 
lezen waarom de families van Nienoord turf wonnen en naar de grote stad Groningen 
vervoerden per boot. En naar welke bedrijven? 

  
 Vraag 9. Voor de vele ………. 

 
Een kleine 100 meter verder komen we bij de Joodse begraafplaats. 
 

Rond 1780 kwamen er in Leek Joodse families werken en wonen. Er werden kinderen geboren 
en mensen overleden. In de Joodse wetten is er een voorschrift dat de overledenen niet in het 
dorp begraven mogen worden, maar minstens 1500 meter buiten de bebouwde kom van het 
dorp mogen liggen. Rond 1805 is er een koopakte op huize Terheyl ondertekend dat er een 
stuk grond verkocht werd aan de Joodse gemeenschap om daar een begraafplaats te maken. 
Grond werd opgebracht tot een verhoogd plateau, omringd met een sloot en ommuurd.  
Hier zien we Joodse grafzerken met erop geschreven teksten in het Hebreeuws. 

 



 

Vraag 10.  Wat voor een reuze boom staat daar links van de begraafplaats? Ze geven  
lekkere nootjes die de eekhoorns ook lusten. …… 

 
We fietsen weer verder, ± 500 meter. Daar komen we aan bij de enige overgebleven sluis in het 
Leekster Hoofddiep. Staande op de brug kun je zien hoe groot het verschil is in waterhoogte voor 
en achter de sluisdeuren. Wel:  1,5 meter verschil.  Misschien net zo groot als jij bent. 

       We steken de brug NIET over, we draaien ons om en we zien op het straatnaam bord: 
       ‘Roomsterweg’. 
 
 
 Vraag 11. Naar welke grote stad in Italië verwijst deze straatnaam?...... 
      
 Wat heeft deze grote stad nu met Leek en Tolbert te maken? Gaan we zo meteen uitleggen. 
 
 
 

We gaan weer verder. Bij de grote rotonde gaan we R.D. oversteken en fietsen de ‘Roomsterweg’ 
helemaal uit. Bij de weg ‘Oostindie’ gaan we R.A. richting Nieuw Roden. Even voorbij huis nr. 8 
gaan we 

L.A. het zandweggetje Baggelveld op. Na ± 500 meter maakt de weg een scherpe bocht naar rechts. 
We fietsen verder. Het weggetje gaat licht omhoog…………… hééé ………….is daar een reden voor?! We 
stoppen even voorbij de paal met het ooievaarsnest.  
 

We zijn in het gebied dat Terheijl heet. Dat komt van ‘ter Helle’ en daarin vind je het woord 
Hel. 
In de Hemel kom je als je goed geleefd hebt, en in de Hel kom je als je stoute dingen gedaan 
hebt. 
Van 1192 tot 1580 was er in de buurt van de stad Groningen (dorpje Aduard) een heel 
machtig klooster. Verbonden met Rome, omdat de hoofd godsdienst toen nog Katholiek was.  
Daar woonden en werkten heel veel monniken. Sommige monniken deden verkeerde dingen, 
zoals ‘achter de nonnen aanlopen’. Als dat ontdekt werd, kregen ze straf.  
Dan werden ze naar de Hel in ‘ter Helle’ gestuurd. En in die tijd was het hier een Hel. Overal 
was het drassig en sompig door het hoogveen moeras. Behalve op dit zandweggetje met bol 
aflopende  weilanden: de es van Terheijl. Hier werd akkerbouw toegepast met wat veeteelt. 
Uit het hoogveen werd TURF gewonnen. Dat was nat en koud werk, vooral in de winter 
periode. Nat veen werd uit het moeras gebaggerd en te drogen gelegd op hoger gelegen 
grond. Zoals hier ………….. op Baggelveld. De TURF was nodig voor de stookovens om 
kloostermoppen en dakpannen te bakken – in Foxwolde, een gehucht verderop, waar potklei 
te vinden was.  
 
Vraag 12. Als de monniken verkeerd waren geweest, waar werden ze dan naar 
toegestuurd?.. 

 
We fietsen het weggetje verder af. Bij de Schapenweg gaan we L.A. - PASOP met oversteken! Bij 
de driesprong gaan we R.D. We fietsen met de bocht mee naar links . Bij het eerstvolgende 
zandweggetje gaan we R.A. de Toutenburg singel op.  

Hier stappen we even af van de fiets en kijken achterom naar het huis aan de overkant.  
Dit huis heet Huis Terheyl.  Al bekend toen de monniken hier woonden en werkten. Later na 
1580 is het huis diverse keren verkocht en verbouwd tot wat het nu is. De Toutenburg singel 
vormde de as van een groot park, een soort oprijlaan naar het huis toe. 



 

 
We fietsen de singel af. Bij het kruispunt  STOPPEN we even bij het geasfalteerde fietspad.  

Schuin links aan de overkant is nog een moerasbos. Als het flink geregend heeft blijft hier 
water liggen. Het water zakt niet weg. Dat komt door een klei laag op de bodem. Deze potklei 
is tijdens de ijstijden hier gekomen, zo’n 70.000 jaar geleden. 

 
 Vraag 13. Wat werd er uit potklei gemaakt door de monniken? …… 
   --------------------------- en dakpannen. 
 

We gaan het fietspad L.A. op, richting Leek. Vlak voordat het fietspad een haakse bocht naar links 
maakt zien we aan de linkerhand een vennetje in het bos schitteren. We lopen er naar toe via 
één van de twee wandel bospaadjes.  

 
Op het informatiebord kunnen we lezen dat dit vennetje ontstaan is uit een PINGO. 
Een ander woord voor pingo is ijsheuvel. Ontstaan zo’n 18.000 jaar geleden, met de laatste 
ijstijd. De bodem was toen wel 15 meter diep permanent bevroren: een toendra (of 
poolwoestijn). Alleen in de zomerperiode ontdooide de bovenlaag. En in de wintermaanden 
was alles weer bevroren. Daar waar een flinke waterplas bleef liggen vormde zich een ijslens 
met grond erop. Zo’n ijslens kon wel 20 meter hoog worden en 200 meter in doorsnede. Toen 
de temperaturen gingen stijgen, smolt het ijs. En we weten dat …………….. ijs uitzet bij 
smelten.  
De grond – het jasje boven de ijslaag – werd te klein, en scheurde open en gleed rondom de 
ijsplas omlaag. Er ontstond een soort dijkje waarin het gesmolten ijswater bleef liggen.  
Zo is, in het kort, dit vennetje ontstaan.  
 
Vraag 14. Op het informatiebord kunnen we lezen hoe dit pingo-vennetje heet. 
  Het heet: …… 

 
We gaan weer terug naar het geasfalteerde fietspad en fietsen dit pad helemaal uit richting Leek, 
Nietap. 

We komen uit op de Paulus Potterstraat en steken over de Jozef Israelstraat in. Bij het kruispunt 
met de Frans Halsstraat gaan we L.A. en bij de Natuurschoonweg (PASOP!) steken we R.D. over, 
het fietspad op naar de Liekeblom.  

 
Halverwege dit fietspad door de weilanden, vind je aan de linkerkant een groepje struiken 
met ernaast een greppel slootje. Even verderop, waar het fietspad een scherpe bocht naar 
rechts maakt is een iets bredere greppel slootje / piezel slootje aanwezig. Hier ergens heeft de 
rivier de Leke gestroomd. Al het vele water uit de hoogveen gebieden stroomde – als in een 
trechter- hier naar toe. Hoe breed of hoe smal die was, weet men niet. Maar hier ergens was 
wel een doorwaadbare oversteek mogelijk. De rivier de Leke kwam uit in het Leekstermeer. 
Hier staken de monniken van het klooster in Aduard de rivier over. Zij kwamen via de zandrug 
Oostwold, Lettelbert, Midwolde – de zanduitloper waar later borg Nienoord gebouwd werd – 
naar de rivier de Leke, en staken deze met droge voeten over, om hun weg naar Terheijl en 
Roden te vervolgen. Na 1592, nam het kanaal, het Leekster Hoofddiep met bruggen, de water 
afvoer over.  

 
We vervolgen onze route richting winkelcentrum, de Liekeblom. Aan het eind van dit fietspad 
steken we R.D. over. We fietsen om het winkelcentrum en gaan R.A. ‘de Dam’ op. Bij het 
kruispunt - Het Piepke en de Tolberterstraat, R.D. en vrij snel naar rechts de parkeerplaats op.  

       Op zoek naar het straatbord ‘de Schreiershoek’.   
 



 

Tot 1960 was hier een haven waar schepen af en aan voeren. Het begon allemaal in 1590 
toen het kanaal gegraven was in opdracht van de heren van Nienoord. Schepen met ladingen 
goederen voor  Tolbert, Zevenhuizen en omgeving. Schepen met ladingen turf en goederen 
voor de stad Groningen of verder naar Lauwersoog de Waddenzee op naar Duitsland en 
andere landen aan de Oostzee. De schepen  voeren allemaal over het Leekstermeer. Hier op 
‘de Schreiershoek’ namen vrouw en kinderen afscheid van hun man – schippers en hun 
knechten. Hier werd menig traantje gelaten. 
Nu is de oude haven gedempt. 
 
Vraag 15.  De rivier de Leke, later het Leekster Hoofddiep kwamen uit op het 

Leekstermeer.  Deze stond via kanalen en andere rivieren in verbinding met 
de zee. Oorspronkelijk heette dit meer: ‘Sulthemeer’.  Sulth is een ander 
woord voor  ……………? 

 
We naderen het einde van deze puzzelroute. 
We fietsen over de brug richting de hoofdingang van borg Nienoord. We staan even stil en kijken 
naar het kunstwerk ‘Het Teken’ aan de overkant van de weg.  

 
Dit kunstwerk verwijst naar de turfwinning  in deze streek – waar we allemaal langs gefietst 
zijn. Elk deel van het kunstwerk stelt iets belangrijks uit deze geschiedenis voor. De rechte, 
korte lijn verwijst naar de invloed van Nienoord en haar bewoners op deze omgeving. 

 
 Vraag 16a. Wat stellen de twee rechthoekige brokken voor? …… 
   Wat stelt de grote kromme lijn voor? …… van een ……  
    
 

Zo! Dit is het einde. 
Het antwoorden op al deze vragen kunnen jullie op onze website vinden . je kan alles nog eens 
op je gemak nakijken en zien wie de oprichter was van borg Nienoord. 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens IVN Westerkwartier e.o.: 

  Algemeen emailadres:    ivnwesterkwartiereo@gmail.com  

        Website:   https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo 
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