Wandeling door Leek en Tolbert
Traject: Leek – Tolbert - Leek.
Startpunt/eindpunt: Toegangspoort naar de wijk De Wolveschans aan de Auwemalaan
in Leek ter hoogte van de kruising Windsingel -Auwemalaan - Kalkoven
Lengte: 7,5 km.
Voor OV: Bushalte Kalkoven, Qbuzz lijn 3 en 85

Routebeschrijving

Leek ligt in het Westerkwartier, provincie
Groningen. Het dorp Leek is ontstaan bij
de schans die hier in de Tachtigjarige
Oorlog werd aangelegd.
1. Door de toegangspoort aan het begin
van de Windsingel gaat u direct links het
fietspad op.
2. Voor de brug rechts (fietspad
Molenkanaal).
3. Blijf aan de rechterzijde van het water.
4. Volg het Molenkanaal tot 2e weg rechts
(=Borgdomein). Bij de 2de brug het
Molenkanaal oversteken.
Molenkanaal lijkt een groot woord voor een
op het oog gewone sloot . Het was een
wateraanvoerend verbindingskanaal voor 3
molens die in het vrije veld stonden. Op deze
plaats stond de middelste molen.
5. Einde pad rechts (Beetke van
Rasquertstraat).
Beetke, midden 16de eeuw, begon met
graven van turf nadat zij haar gebied fors had
uitgebreid, Nienoord was het centrum.
6. Einde Beetke van Rasquertstraat op het
tegelpad rechtdoor. Pad komt uit in de
George Wilhelmlaan. Stop even voorbij
de hekjes.
In 1960 werd het coulissenlandschap
betrokken bij het dorp Leek, hierbij werd
duidelijk rekening gehouden met de
opstrekkende lijnen vanuit Tolbert en

Midwolde. Op het punt waar u nu staat is de
Tolberter Togt in het stratenplan van Leek
zichtbaar als scherprechter: de straten ten
westen (links) lopen langs de optreklijnen uit
Tolbert, de straten rechts, te beginnen bij de
Carel Hiëronymuslaan liggen langs
midwolderlijnen
7. U gaat een klein stukje naar rechts.
8. Direct naar links langs het Molenkanaal
via de Watermuldersweg.
9. Steek de klinkerweg (Euroweg) over.
10. Einde weg, T- splitsing, is de
Goldbergsingel. Op T- splitsing langs
Molenkanaal blijven lopen tot deze de
Driemolenhof kruist.
De naam Driemolenhof is afgeleid van de
molengang van drie hoog aan het
Molenkanaal. Op de plaats van Vredewold
heeft de eerste molen gestaan. De straatnaam Watermuldersweg heeft ook met de
molen te maken, een mulder is een
molenaar.)
11. We volgen nu het pad langs het
Molenkanaal tot in de Tolberterstraat,
o.a. via het Melkpad. Hier hield Leek in
het begin van de 20ste eeuw op!
12. Het pad volgen dat in het verlengde van
het Molenkanaal richting Nienoord gaat.
De route gaat over het laatste stuk
Molenkanaal dat onzichtbaar is. Ter
hoogte van het landgoed kwam het
Molenkanaal uit in het Leekster
Hoofddiep.
13. Einde voetpad gaat u LA.
14. Viaduct oversteken en toegangspoort tot
Nienoord nemen. De Nienoordsingel is
een opstreklijn vanuit Midwolde.

15. Route volgen tot de Borg, daar linksaf.
16. Eerste brede zandpad rechts, daarna
eerste pad links. Dit pad loopt door
weilanden, daarna ligt het Sterrebos
rechts ervan.
17. Het pad langs het Sterrebos blijven
volgen. Het sterrenbos is jong, 1960
18. Op het brede zandpad rechtsaf. De vijver
direct links was vroeger een drinkplaats
voor vee
19. Einde weg linksaf, kijk uit bij het
oversteken van de twee ventwegen en de
hoofdweg.
20. Aan de overkant rechtuit blijven gaan, de
Oude Zuiderweg blijven volgen tot aan de
Oldebertweg.

21. Bij voorrangsweg rechtsaf (Oldebertweg)
deze blijven volgen tot aan rotonde in
Tolbert.
In 1985 stak hier nog de goederentrein over
om dwars door Tolbert haar weg te
vervolgen. Daarvoor had de trein het centrum
van de dorpen Nietap en Leek reeds
doorkruist! Bij de Leuringslaan staat nog een
stootblok.
22. U gaat nu bij de rotonde naar links, volg
de ventweg aan de linkerzijde van de
Auwemalaan tot aan de toegangspoort
van de wijk De Wolveschans.
23 .U bent nu terug op het startpunt.

Let op. de huizen links aan de Oldebertweg
staan alle evenwijdig in noord-zuidrichting
terwijl de weg noordwest-zuidoost loopt: een
markante schuin op de wegstaande gevelrij
gevormd door landelijke lijnen uit Midwolde).

De auteur van dit ommetje is de heer Geert Hadders,
kenner bij uitstek van de cultuurhistorie
van het zuidelijk Westerkwartier.

