Groninger Borgenpad
Routebeschrijving Den Horn - Den Ham 10,3 km
Start: parkeerplaats bij begraafplaats Dorpsstraat 68, 9832 PE Den Horn.
Dichtstbijzijnde bushalte brug De Poffert, Den Horn
In deze wandeling hebben we Vredewold achter ons gelaten en lopen we het
Langewold in. Beide streken liggen in het zuidelijk Westerkwartier.
We komen door Zuidhorn en Noordhorn, gebouwd op een zandrug, een gast. In
Zuidhorn herinneren straatnamen aan de Hanckemaborg, de Klinckemaborg en de
Jellemaborg. Van deze drie borgen is niets meer over met uitzondering van een
herbouwd schathoes aan de Hanckemalaan.
Verder naar het noorden komen we in een open dijkenlandschap. De wandeling eindigt
bij de Piloersemaborg.
Vanaf parkeerplaats links en meteen links het fietspad op, ’t Hörnpad. Einde fietspad
rechts, richting Zuidhorn (Zuiderweg). Zuiderweg gaat verderop over in Klinckemalaan.
Steek de weg (N980) over en loop Zuidhorn in.
Eerste weg links, Jellemaweg. Bij huisnummer 69 rechts, klinkervoetpad voor de kerktoren
langs. Einde pad rechts, achter de kerk langs. Links staat de pastorie. Ga door de
fietssluis. Einde pad rechtdoor richting het oude raadhuis.
Ga de winkelstraat in en op het pleintje bij paal 73132, richting Niekerk (de Gast).
Bij verkeerspaal 1109 rechtdoor richting Noordhorn. Bij huisnummer 27, Huize
Welgelegen, links, de Hanckemalaan in. Loop naar paneel en grondplan Hanckemaborg.
Loop naar het informatiepaneel van de afgebroken Hanckemaborg (in de bestrating is de
voormalige borg aangegeven). Weer terug. Einde weg links, de Gast.
Steek de spoorwegovergang over. Na 800 meter over de brug. U loopt Noordhorn in,
Rijksstraatweg. Rijksstraatweg gaat over in Langestraat.
Na huisnummer 55, langs het informatiepaneel en rechts, de Torenstraat in. Einde pad,
links (Oosterweg). Einde weg, rechts, Moeshorn. Negeer zijwegen, bij aanduiding
fietsknooppunt 95, links (Borgweg). Na 100 meter rechts aanhouden, fietsroute Oldehove/
Den Ham/Aduard. U komt uit op een betonfietspad.
Einde fietspad, links (Spanjaardsdijk). Verderop in de bocht links aanhouden. Verder over
betonfietspad, richting Den Ham/Oldehove. Na 250 meter rechts, richting Piloersemaborg.
Einde fietspad over veerooster en ga links richting borg. Ga rechtdoor over schelpenpad
en loop rondom de borg.
einde wandeling parkeerterrein Piloersemaborg

