Groninger Borgenpad
Routebeschrijving Zandeweer - Middelstum 13,1 km.
start kerk Hoofdstraat 7 9997 PH Zandeweer
OV: bushalte Hoofdstraat of de molen
De wandeling begin bij de 13e eeuwse Romaanse kerk van Zandeweer. In de kerk
vinden we de sporen van de borgbewoners van weleer. De beide herenbanken en de
zerk van de grafkelder tonen de wapens van de families Clant, Omteda, Lewe, Coenders
en Alberda. Voor bezichtiging van de kerk eerst even bellen: 0595-432307.
Van Middelstum naar Kantens een weg door het weidse landschap. In Kantens langs de
kerktoren met een enorme steunbeer.
Na Kantens richting Toornwerd, een prachtig wierdendorp en over het kerkepad naar
Middelstum. In Middelstum lopen we over het borgterrein van Asinga met de
Asingaspoort en tenslotte Ewsum, ooit een machtige borg waarvan alleen het
borgterrein en een geschuttoren resten. Op het terras van het schathoes is het goed
toeven.
Met de rug naar de kerktoren weg oversteken en rechtdoor, Poelweg. Weg maakt bocht
naar rechts. In de bocht vrijwel meteen links, voetpad. Voetpad ligt pal naast huisnr. 1. Ga
verder over betonpad, Proeftoenpad.
Einde voetpad rechts, betonweg (Knijpsterweg). Na 150 meter links, schelpenfietspad.
Einde fietspad rechts, Onnemaweg. In de bocht links, 't Rötnustpad. Einde pad rechts,
Kantsterweg. Kantsterweg gaat na twee kilometer over in Oosterweg. Verderop loop je het
dorp Kantens binnen.
Einde weg over brug en rechts. Ga langs pleintje met schandpaal en ga het tegelvoetpad
op langs het water. Tegelvoetpad wordt schelpenpad. Voor molen Grote Geert links en
loop over grindterrein links langs de molen naar de weg en ga dan links (Lange straat).
Na huisnr. 27 rechts, klinkerpad, Kerkpad. Einde Kerkpad links, Kerkhofsweg. Deze weg
loopt om de kerk, voor de toren links, klinkerpad, Pastoriepad. Einde pad rechts, asfaltweg
(Pastorieweg). Eerste weg links, klinkerweg, Stitswerderlaan. In de bocht rechtdoor,
schelpenvoetpad. Ga eerste pad links, schelpenpad. Einde voetpad rechts, asfaltweg,
(Brede weg). Na 200 links, grindpad, Doorderpad.
Einde grindpad, langs slagboom, en links over half verharde weg. Weg maakt bocht naar
rechts en komt uit op asfaltweg. Ga hier links (W.J.Detmersweg). Einde weg rechts,
(Toornwerderweg). Na huisnr. 4 rechts, grindvoetpad (Ossengang). Ga trap op en rechts
verder over klinkerpad. Ga eerste voetpad links, Oude Kerkpad. Over voet/fietsbrug
rechtdoor, Johan Lewe straat.
Op kruising rechts, Oude Schoolsterweg. Negeer zijwegen, op kruising links,
Menthedalaan. Negeer afslag links en loop naar het pleintje en steek het schuin over en

ga het plantsoen in, het klinkerpad op. Klinkerpad wordt grindpad en houd rechts aan en
ga bij bankje weer rechts. Via trap en bruggetje plantsoen verlaten. Even naar rechts om
de Asingapoort te bewonderen en daarna terug over de Burchtstraat.
Bij kruising rechtdoor, blijf op de Burchtstraat. Burchtstraat buigt af naar rechts, langs het
water, steek de N998 over, Oosterburen. Na 100 meter links, betonfietspad, Toptilsterpad.
Neem eerste voetpad rechts. Borgpad. Na 100 meter links en loop via dit pad rondom het
borgterrein Ewsum, tot de ingang van het borgterrein.
einde: landgoed Ewsum, Oosterburen 1 9991 NB Middelstum
bij het landgoed is een groot parkeerterrein

