Groninger Borgenpad
Routebeschrijving Warffum - Uithuizen 12,2 km
start openluchtmuseum Het Hoogeland, Schoolstraat 4, 9989 AG Warffum
parkeren bij museum
bushalte Oosterkerkstraat, Warffum

We beginnen de wandeling bij het openluchtmuseum dat zeker een bezoek waard is. We
lopen Warﬀum uit en wandelen naar Usquert.
In Usquert zien we aan de prachtige huizen dat hier grote welvaart is geweest. Dat was
in de 19e en begin 20e eeuw. Usquert was toen één van de meest vermogende plaatsen
van Nederland. Deze welvaart gold overigens niet voor de grote groep landarbeiders. De
beroemde architect Berlage ontwierp het stadhuis (1930). De Petruskerk die we
passeren is 13e eeuws al oogt dat door de 19e eeuwse pleisterlaag niet zo.
Na Usquert via het Oldörp naar Uithuizen waar de wandeling eindgt bij de
Menkemaborg, een hoogtepunt in het Groninger Borgenpad. De Menkemaborg is
eigendom van het Groninger Museum en heeft een prachtig interieur dat weergeeft hoe
in de 17e en 18e eeuw op een borg werd geleefd. De tuin is ook zeer de moeite waard
en op het terras van het schathuis is het goed toeven.

Start met de rug naar het museum en ga rechts. Einde weg rechts, Oosterstraat. Na
huisnummer 21 rechts, klinkervoetpad, richting Museumcafé.
Einde voetpad links (Hoofdstraat). Einde weg rechtdoor, volg bord doorgaand verkeer.
Loop over Stationsweg richting spoorwegovergang, steek spoorwegovergang over en ga
direct links over fietspad, Delthepad, richting Usquert.
Einde fietspad links, spoorwegovergang over. Einde weg, steek N363 over en ga rechts,
Wadwerderweg. Verderop loop je Wadwerd in. Loop door tot de N363, steek over en
daarna links. Je loopt Usquert in.
Bij splitsing links aanhouden, Raadhuisstraat. Je komt langs het Berlagehuis, het
voormalig gemeentehuis. Ter hoogte van de molen rechts, Torenstraat. Loop voor de toren
langs, weg buigt naar links. Einde weg links (Hoofdstraat). Hoofdstraat maakt bocht naar
rechts en gaat over in Streeksterweg.
Na een kilometer steek je de N363 over en ga je rechts verder over de Streeksterweg.
Eerste weg rechts, Munnikenweg. Steek opnieuw de N363 over en daarna over de
spoorweg. Einde weg links, Oldörpsterweg. Negeer Holwindsterweg en buig naar links af.
Je loopt Uithuizen in. Eerste pad links, schelpenvoetpad. Negeer zijpaden. Voor
spoorbaan rechts. Steek de weg over. Ga verder over schelpenvoetpad langs de
spoorweg.

Steek de weg over en ga links en meteen rechts, Hoofdstraat-West. Je komt eerst langs
de katholieke kerk en na 400 meter de Jacobikerk. Passeer de kerk links, HoofdstraatOost. Na huisnummer 41 links, Leeuwstraat. Einde weg rechts, Borgweg.
Je loopt richting Menkemaborg. Steek de weg over. Ga door de poort en verder over de
oprijlaan. Na 100 meter rechts.
Volg het onverharde pad rondom de borg, na rond de borg te zijn gekomen, beëindigen we
de wandeling voor de borg. Borg en tuinen zijn te bezichtigen.
eindpunt: Menkemaborg, Uithuizen

