Groninger Borgenpad
Routebeschrijving Ezinge - Leens 15,7 km
Start: Museum Wierdenland, Van Swinderenweg 6, 9891 AD Ezinge
OV: bushalte bij brug Ezinge, tegenover het museum
De start is bij het museum Wierdenland, zeker een bezoek waard. Er is o.a. aandacht
voor de opgravingen in Ezinge door de archeoloog van Giffen.
In Oldehove komen we langs de 13e eeuwse Ludgeruskerk, gewijd aan Liudger die in
deze gebieden het Christendom heeft gepredikt.
Bij Electra zien we de Waterwolf, één van de grootste gemalen van Nederland en in
1920 bij de opening zelfs de grootste van Europa. Het gemaal speelt een belangrijke rol
in het waterbeheer van Groningen.
De wandeling eindigt bij de borg Verhildersum, zie voor informatie
www.groningerborgenpad.nl

Met de rug naar het museum links. Loop Ezinge uit. Negeer weg naar links, Oldijk. Einde
weg, steek de N983 over. Ga verder over fietspad, Blindeweg. Negeer bruggetje rechts en
ga rechtdoor, richting Oldehove. Einde fietspad, weg oversteken en rechts, richting
Oldehove.
Na ongeveer 500 meter bij bosje links, voetpad gelegen langs het sportveld. Pad maakt
hoek naar rechts en verderop bij splitsing links aanhouden. Je komt verderop opnieuw
achter een sportveld langs. Bij splitsing weer links aanhouden. Ga verder over
schelpenpad, aan het eind over bruggetje.
Na bruggetje rechts, klinkerweg (Korbeel). Weg maakt glooiende bocht naar links en
daarna weer rechts (de Omloop). Einde weg links (Schipvaart). Einde weg rechts,
Molenstraat. Tegenover huisnummer 2 links, T.P.Oosterhoffstraat.
Bij parkeerterrein, tegenover huisnummer 4 rechts. Over klinkervoetpad achter de kerk
langs. Voetpad maakt haakse bocht naar links. Einde voetpad rechts (Schoolstraat). Even
verderop links over trottoir, Aalsumerweg.
Bij splitsing rechtdoor, richting Electra. Even over trottoir en daarna over betonfietspad.
Negeer verderop weg naar rechts en loop door tot richtingaanwijzer. Ga hier rechts, weg
oversteken en verder over betonfietspad, richting Electra.
Na 300 meter links, weg oversteken, verder over fietspad richting Electra. Asfaltfietspad
gaat over in betonfietspad. Einde fietspad links, asfaltweg, richting Electra.
Ga brug over, houd rechts aan, richting Houwerzijl. Je gaat de brug over het Reitdiep over.
Na 200 meter is er rechts een boerderij met links daarvan een gras/kleipad: opgelet!!!!!
optie 1
Ga kleipad op, boerderij ligt aan rechterhand. Einde kleipad rechts, asfaltweg.

optie 2
Bij slechte begaanbaarheid van het pad op de weg blijven en einde weg rechts, richting
Zuurdijk. Na 400 meter, bij boerderij aan linkerhand, huisnummer 17, zit je weer op de
route.
Na 150 meter eerste weg links, over graspad rechts van het derde huis. Einde graspad
rechts, asfaltweg. Bij splitsing links aanhouden.
Bij volgende splitsing links en meteen rechts, Kattenburgerweg. Na ongeveer een
kilometer, in de bocht van de weg links, graspad op. Einde graspad langs afsluitboom en
rechts, asfaltweg. Bij paddenstoel 24267/001 links. Ga over brug en meteen weer links,
richting Leens.
Bij paddestoel 24269 rechts, fietspad richting borg Verhildersum, Scheeftilsterpad. Eind
pad links, brug over (Dijktilsterweg). Na 200 meter rechts, landgoed borg Verhildersum.
Loop het borgterrein op en maak een rondje langs de binnengracht rondom de borg.
Einde parkeerterrein Verhildersum.

