Groninger Borgenpad
Routebeschrijving Leens - Ezinge 15,7 km
start parkeerterrein Verhildersum, Wierde 40 9965 TB Leens
bushalte Verhildersum, Leens

De wandeling begint bij de borg Verhildersum, zie voor informatie de website
www.groningerborgenpad.nl. We laten het landgoed achterons en lopen door landelijk
rustig gebied naar Electra waar we de Waterwolf zien, één van de grootste gemalen van
Nederland. In 1920 bij de opening zelfs de grootste van Europa. Het gemaal speelt een
belangrijke rol in het waterbeheer van Groningen.
In Oldehove passeren we de 13e eeuwse Ludgeruskerk, gewijd aan Liudger die in dit
gebied het Christendom heeft gepredikt.
Na Oldehove gaat het richting Ezinge waar de wandeling eindt bij het museum
Wierdenland, zeker een bezoek waard. Er is o.a. aandacht voor de opgravingen in
Ezinge van de archeoloog van Giffen

Verlaat parkeerterrein en loop over de oprijlaan richting weg. Ga door toegangshek en
meteen links, asfaltweg. Na de brug rechts, betonfietspad, Scheeftilsterpad. Einde fietspad
links, richting wandelknooppunt 43. Bij brug rechts daarna weer rechts, richting
wandelknooppunt 47.
Bij wandelknooppunt 47 links, richting knooppunt 71, graspad. Einde graspad rechts,
asfaltweg (Kattenburgerweg). Einde weg even links en meteen rechts, richting Electra
(Hoofdweg).
Negeer afslag naar melkveebedrijf. Weg maakt bocht naar links, ga rechtdoor, achter een
boerderij langs. Eerste graspad links, langs enkele huizen. Einde graspad rechts.
Tegenover Hayamaheerd, huisnummer 17, let op, nu zijn er twee opties.
Optie 1
Links over gras/kleipad. Einde pad bij boerderij, links, asfaltweg.
Optie 2
Bij slechte conditie van de kleiweg rechtdoor, eerste weg links, richting Elektra. Na twee
kilometer ovér de weg, bij de eerste boerderij aan de linkerkant komt de optie 2 weer
samen met de routebeschrijving optie 1.
Je ziet het gemaal de Waterwolf voor je. Ga over de brug en na honderd meter links
afbuigen over de volgende brug, richting Oldehove. Eerste betonfietspad rechts, dijkje op,
richting Oldehove. Betonfietspad wordt asfaltfietspad.

Steek weg over en ga verder ovér fietspad, richting Oldehove. Steek opnieuw weg over
(Aalsumerweg) en ga links verder over betonfietspad, richting Oldehove. U loopt Oldehove
in.
Einde fietspad verder over tegelpad. Bij splitsing rechtdoor richting Ezinge, verder over
tegelpad. Eerste weg rechts, klinkerweg, Schoolstraat. Eerste pad links, klinkerpad. Pad
maakt haakse hoek naar rechts. U loopt achter de kerk langs. Einde klinkerpad links,
klinkerweg, T.P.Oosterhoffstraat.
Einde straat rechts (Molenstraat) en even verderop links, Schipvaart. Eerste weg rechts,
de Omloop. Bij splitsing even naar links en direct weer rechts. Voor u ziet u een houten
hekje van een voetgangersluis, ga hier links en daarna over bruggetje. Verder over
schelpenpad.
U komt achter een sportveld langs, verderop over een bruggetje, en weer langs een
sportveld. Einde schelpenpad rechts, betonfietspad. Na 400 meter links, weg oversteken,
richting Schouwerzijl. Ga verder ovér betonfietspad.
Einde fietspad, steek de N983 over, en ga rechtdoor, van Swinderenweg. U loopt Ezinge
binnen, de wandeling eindigt bij museum Wierdenland.
Einde wandeling: museum Wierdenland.
bushalte bij museum, Van Swinderenweg.

