Groninger Borgenpad
Routebeschrijving Middelstum - Zandeweer 13,2 km
Start parkeerplaats landgoed Ewsum, Oosterburen 1, 9991 NB Middelstum
OV: bushalte Brouwerslaan

Van het ooit machtige Ewsum is alleen het borgterrein en een geschuttoren bewaard
gebleven. In Middelstum komen we langs de Asingapoort en over het voormalig
borgterrein van Asinga. Toornwerd, een wierdedorp, bereiken we via het kerkepad. De
wierde is deels afgegraven. De wandeling eindigt bij de 13e eeuwse Romaanse kerk
van Zandeweer In de kerk zijn de sporen van de families die de borgen bewoonden
terug te vinden. De herenbanken en de zerk van de grafkelder zien we de wapens van
de families Omteda, Clant, Lewe, Coenders en Alberda.Voor bezichtiging van de kerk
wel een afspraak maken: 0595-432307

Verlaat het parkeerterrein en ga door toegangshek naar borgterrein Ewsum. Eerste pad rechts,
grindpad. Volg pad rondom het borgterrein. Bij splitsing links aanhouden en bij einde pad rechts.
Eerste pad links, betonfietspad. Boterdiep ligt aan de rechterhand. Einde fietspad rechts,
asfaltweg.
Steek N998 over en ga rechtdoor over klinkervoetpad/fietspad, Burchtstraat. Maak bocht naar
links, ga voor herberg de Valk langs en ga rechtdoor. Bij huisnummer 22 rechts over houten
bruggetje. Maar wel eerst even doorlopen om de Asingapoort te bewonderen en weer terug. Na
bruggetje loop je het voormalig borgterrein op. Houd steeds links aan, je komt op pleintje/
parkeerplaats voor de kerk. Loop over pleintje en ga rechts. Negeer zijweg rechts en ga
Menthedalaan in.
Bij kruising rechts, Oude Schoolsterweg. Negeer zijwegen. Bij kruising links, Johan Lewestraat.
Einde weg over bruggetje en verder over betonfietspad. Je kruist een betonpad.
Einde fietspad rechts, klinkerpad (Ossengang). Bij huisnummer 13 trap naar beneden en verder
over rood grindvoetpad. Einde pad links, asfaltweg. Eerste weg links, W.P.J.Dethmersweg. Je loopt
voor de toren langs. In de bocht rechts, rood grindpad naar beneden. Meteen bocht naar links
(negeer opgaande oprit) en verder over zwarte, halfverharde weg.
Eerste pad rechts, fietspad, Doorderpad. Einde fietspad rechts, asfaltweg. Eerste voetpad links,
schelpenpad. Terrein Staatsbosbeheer. Einde schelpenpad rechts, zwart grindvoetpad. Einde
voetpad rechtdoor, klinkerweg (Stitswerderlaan). Einde weg rechts, asfaltweg, Pastorieweg. Eerste
pad links, klinkerpad, Pastoriepad.
Voor de kerk rechts, Kerkhofsweg. Volg Kerkhofsweg, passeer toegangshek van de kerk en na 20
meter rechts, Kerkpad. (Je loopt even verderop langs een kerk in de Amsterdamse school stijl)
Einde Kerkpad links, asfaltweg. Ter hoogte van huisnummer 39 rechts, loop naar de molen aan de
vaart en bij de vaart rechts, schelpenvoetpad.

Schelpenpad gaat over in tegelpad en komt uit op pleintje met schandpaal en bankje. Eerste weg
links, over de brug, richting Eppenhuizen, Oosterstraat. Na vier kilometer eerste weg
links,asfaltweg, Rötnustpad.
Eerste weg rechts, Onnemaweg, richting Zandeweer. Eerste pad links, schelpenfietspad, Jukpad.
Over bruggetje. Einde fietspad rechts, betonweg. Eerste fietspad links, betonpad, Proeftoenpad.
Pad komt uit op kleine parkeerplaats. Ga rechtdoor naar kerktoren, klinkerweg (Poelweg).

Einde, kerk Zandeweer.

