Groninger Borgenpad
Routebeschrijving Den Ham - Ezinge 15,8 km
Start: parkeerplaats Piloersemaborg, Sietze Veldstraweg 25, 9833 TA Den Ham
OV: bushalte bij begin oprijlaan aan de Sietze Veldstraweg.
De wandeling start bij de Piloersemaborg en gaat langs het prachtige kerkje van
Fransum. Via Feerwerd en Aduardertzijl naar de Allersmaborg, heel mooi in het groen
gelegen. Na de Allersmaborg gaat het naar Ezinge, beroemd geworden door de
opgravingen van prof. van Giﬀen, geboren in het nabij gelegen Noordhorn.
De wandeling eindigt bij Museum Wierdenland, zeker een bezoek waard. Het museum
schenkt aandacht aan dit gebied, een oud cultuurlandschap.
Voor meer informatie www.groningerborgenpad.nl/verhalen

Verlaat parkeerterrein en ga rechts, rechtdoor over schelpenpad rondom de borg. Volg het
schelpenpad en ga daarna links over de oprijlaan. Einde oprijlaan, steek de weg over en
ga rechtdoor, Fransumerweg.
Bij fietsknooppunt 61 rechts, betonweg. Na 1 km, negeer fietspad rechts (Aduard) en
fietspad links. Ga rechtdoor, je komt langs een rustpunt en verderop bij het kerkje van
Fransum. Het kerkje is te bezichtigen (toilet aanwezig).
Loop terug, ga rechts het fietspad (beton) op, richting Beswerd. Einde fietspad links,
richting Feerwerd. Einde weg links, (Meedenerweg). Na ruim 1 km, negeer fietspad naar
rechts. Loop door op de weg, richting Feerwerd. Na 1 km zie je een molen en loop je
Feerwerd binnen.
Einde Meedenerweg rechts, Mentaweg. Bij brug links, Valgeweg, richting Schouwerzijl.
Loop het dorp uit. Klinkerweg wordt asfaltweg. En Valgeweg wordt Zijlsterweg. Einde weg
rechts, richting Schouwerzijl. Houd na 100 meter links aan.
Je loopt na 1 km Aduarderzijl in, negeer afslag Reitdiepveer. Bij driesprong doorlopen
richting Garnwerd. Na het witte huis bereik je de sluis van Aduarderzijl. Ga via de trap de
sluis op voor een prachtig vergezicht over het Reitdiep. Loop terug naar driesprong en ga
rechts, Middagsterweg. Richting Ezinge/Allersmaborg.
Bij bordje Reitdiep kun je rechts de dijk op voor een uitzicht over het Reitdiep. Loop terug
en ga rechts. Verderop loop je Allersma in. Na dertig meter rechts, het terrein van de
Allersmaborg op, rood verharde weg. Passeer het toegangshek en tweede schelpenpad
links, tussen twee grachten. Rechts ligt de Allersmaborg.
Einde schelpenpad rechts. Je loopt om de borg. Bij tegelpad rechts, rechtdoor voor de
toegangsbrug langs en verlaat het borgterrein.

Ga rechts over de Allersmaweg, richting Ezinge. Je loopt Ezinge binnen. Ter hoogte van
de eerste weg rechts, Notweg, ga je schuin rechtdoor over het tegelpad rechts van
huisnummer 46. Tegelpad maakt bocht naar rechts, Kerkepad, en daarna naar links.
Einde tegelpad weg oversteken en rechtdoor. Verderop langs de toren en achter de kerk
langs. Loop de wierde af. Negeer voetpad naar rechts en ga links, Wierdeweg.
Negeer zijwegen en einde weg rechts (Torenstraat). Loop het dorp uit en na de brug rechts
Van Swinderenweg. Links staat het Museum Wierdenland, eindpunt van de wandeling.
Eindpunt: Museum Wierdenland.
OV: bushalte bij het museum.

