Groninger Borgenpad
Routebeschrijving Leens - Eenrum 9,9 km
start: borg Verhildersum, Wierde 40, 9965 TB Leens
parkeren Verhildersum
bushalte Verhildersum
Verhildersum had ooit een westelijke en oostelijke vleugel en een poortgebouw. Dat
maakte een andere indruk dan het huidige huis (zie afbeeldingen op
www.groningeborgenpad.nl/verhalen). Wat overbleef is echter ook zeer de moeite
waard. Het interieur van Verhildersum laat zien hoe er in de 19e eeuw in een landhuis
werd gewoond. Daarmee vult Verhildersum de Menkemaborg goed aan, want in
Uithuizen zien we een 17e en 18e eeuwse inrichting. Bijzonder fraai is ook de tuin met
de beelden van Eddy Roos.
Na Verhildersum gaat het door de landerijen naar het borgterrein Borgweer, ook wel
Starkenborgh genoemd. Alleen het door een gracht omgeven terrein doet eraan
herinneren dat hier ooit een borg stond.
De wandeling eindigt in wierdedorp Eenrum.

Als u in de vorige etappe het rondje om de borg door de prachtige tuin niet hebt gemaakt,
kan dat gemis nu worden ingehaald.
Verlaat het borgterrein, na de buitengracht meteen rechts, schelpenfietspad.
Voor bruggetje rechts. Daarna links, weer over een bruggetje.
Einde schelpenpad, rechts aanhouden, asfaltweg.
Na huis fietspad rechts, ga door fietstunnel.
Einde fietspad bij wegwijzer 13226 links.
Weg buigt af naar rechts, Schaapweg.
Einde weg, bij paddestoel 24276/001 rechts (Grijssloot).
Negeer fietspad links. Einde weg rechts, asfaltfietspad, Raijlandsepad.
Ga links over bruggetje, Grijsslootvonder.
Ga verder over fietspad, fietspad wordt asfaltweg.
Bij bosrand aan linkerkant 100 meter doorlopen en dan het bos in, graspad.
Graspad gaat schuin naar links, einde graspad links aanhouden, schelpenpad.
Volg pad rondom het voormalig borgterrein Starkenborgh/Borgweer.
Na het rondje eerste pad links, schelpenpad.
Passeer slagboom, steek weg over en ga rechtdoor over het fietspad, Van
Starkenborghpad.
Na 400 meter links, fietspad op.
Einde fietspad, steek weg over, ga verder over beton fietspad.

Na bruggetje links. Pad volgen en bij volgend bruggetje, Abtenvonder, links.
Rechtdoor, eigen weg, einde weg rechts, (Aagtsdwarsweg). Weg maakt haakse hoek naar
rechts.
Na 400 meter links, betonpad (Eenrumerstreek). Na 450 meter rechts, fietspad.
Einde fietspad links, ga brug over en verder over het fietspad.
Loop Eenrum in en ga verder over Raadhuisstraat.
einde wandeling Raadhuisstraat, parkeerterrein bij Coop

