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 Wandelplezier rond Nijeholtpade      
 
Afstand : ± 6 km  
Duur  : 1 uur en 30 minuten 
Startpunt : parkeerterrein Nicolaaskerk Nijeholpade 
Parkeren: : Op het parkeerterrein bij de kerk 
 
 

U start vanaf het parkeerterrein van de Nicolaaskerk te Nijeholtpade 
 
 
U gaat vanaf het parkeerterrein bij de kerk (15e eeuw) rechtsaf naar de 
kruising van de provinciale weg. Deze steekt u voorzichtig over en u 
loopt schuin links naar het bos. U loopt via het met bomen omgeven pad 
rechtdoor het bos in. 
Neem nu voor de ijsbaan van Nijeholtpade het pad rechts. Ga aan het 
einde van dit pad met de bocht naar rechts en vervolgens met de bocht 
mee naar links. Volg het pad verder.  
Nadat het pad met een scherpe bocht naar links is gedraaid gaat u direct 
rechtsaf een smal pad in. 
Links van dit pad ligt een kom van een oude ven. Daarna gaat u aan het 
eind van het  pad rechtsaf. U komt dan over een bruggetje van 
boomstammen. 
Aan uw linkerhand ziet u een oude, hoge houtwal. U komt tenslotte uit op 
een zandpad. 
 
Daar gaat u naar links en direct daarna gaat u weer rechts, na 50 meter 
gaat u links een greppel over. Via een smal pad loopt U nu langs varens 
en langs de bosrand van het eikenhakhout bos. 
 
Aan het eind van dit pad gaat u rechts een greppel over. Volg het pad nu 
rechtdoor. Rechts van u ziet u over de weilanden in de verte de 
provinciale weg lopen. Na enige tijd gaat u linksaf door een pad met 
jonge aanplant. 
 
Als u daarna op een schelpenpaadje uitkomt gaat u linksaf  
naar “Gerrits” vogelkijkhut. Vanuit de vogelkijkhut ziet u o.a. het riviertje 
“De Linde”. 
 
Nadat u genoten heeft van het uitzicht van de vogelkijkhut, volgt u het 
schelpenpad   weer terug. Aan het einde van dit schelpenpad gaat u bij 
het hek rechtsaf.  
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Na enige tijd gaat u bij het betonpad rechtsaf voor de sloot langs. U volgt 
u als het ware de weg terug. Nu ziet u links van u de weilanden en de 
provinciale weg. 
Uiteindelijk gaat u weer de greppel over die u eerder ook al overstak en 
gaat links het bos weer in. Na het bos steekt u weer een greppel over en 
gaat rechts.  
U komt tenslotte weer uit bij het eerdergenoemde brede zandpad. 
 
Steek dit pad over en ga rechtdoor. Dit pad maakt een bocht naar links.  
 
Aan het einde van het pad gaat u rechtsaf. Volg dit wat slingerende pad 
totdat u langs de achterzijde van de ijsbaan uitkomt.    
Daar gaat u dan linksaf. U volgt nu het brede pad weer naar de 
provinciale weg.  
Voor de provinciale weg gaat u linksaf de parallelweg op, na plusminus 
125 meter steekt u de provinciale weg over en gaat het bospad aan de 
overkant van de weg in. U loopt dit pad uit en gaat links af. Na ongeveer 
120 meter ziet u aan de rechterkant de borden staan van de Theetuin 
Nijeholtpade. 
Daar wordt op u gewacht voor een gezellige lunch of High Tea 
 
Veel plezier, 
Theetuin Nijeholtpade 
Tjitske & Jacques 
 
 


