Groninger Borgenpad
____________________________________
Routebeschrijving Zeerijp - Middelstum 10,1 km
Start: Jacobuskerk, Borgweg 11, 9914 PC Zeerijp
OV: bushalte Borgweg, kerk Zeerijp
bushalte Brouwerslaaan, Middelstum

We beginnen bij de indrukwekkende kerk van Zeerijp met opvallende decoratie van de
portalen en een rijk interieur met ook hier in de kerk de herinneringen aan de drie borgen
die hier hebben gestaan, o.a. grafkelders.
Westeremden, gelegen op een hoge wierde was in de elfde eeuw een welvarende
handel- en havenplaats, met een open verbinding naar zee.
Huizinge is bekend vanwege de aardbeving van 2012, gelukkig staat de prachtige 13e
eeuwse kerk nog fier overeind. Binnen een koorhek geschonken door de familie
Coenders van Helpen, bewoner van de borg Fraam.
De wandeling eindigt op het landgoed Ewsum waar van de ooit machtige borg alleen het
borgterrein met grachten en een geschuttoren resten.

Ga met de rug naar het toegangshek van de kerk staan. Ga links over het trottoir en
verderop over asfaltweg. Je loopt Zeerijp uit, Borgweg wordt Lopsterweg. Loop je liever
niet over de weg? Rechts van de weg is achter de bomenrij een voetspoor door het gras.
Loop door tot de afrastering rondom de tuin van huisnummer 1. Steek de weg over en ga
verder aan de andere kant van de weg tussen bomen en sloot.
Einde weg rechts, Groeveweg, richting Westeremden. Einde weg links, richting
Westeremden. Weg maakt haakse bocht, ga rechtdoor richting boerderij. Vóór de boerderij
links, betonfietspad, Volle Handsterweg. Betonpad wordt grindpad. Einde grindpad rechts
aanhouden, richting Westeremden, fietspad.
Na tweehonderd meter even naar links en meteen rechts, verder over grindpad richting
Westeremden. Je kruist een betonpad en ga verder richting fietsknooppunt 1, Langerak.
Je komt over een bruggetje. Je loopt langs de Westeremdermaar. Einde pad links, richting
Garsthuizen, asfaltweg.
Eerste weg rechts, Pastorieweg, richting Huizinge. Na huisnummer 13 links, klinkerpad,
Julianasingel. Na huisnummer 2a even naar links en weer rechts en verder over
klinkerpad tussen kerk en weem (pastorie) door. Einde klinkerpad, rechts, klinkerweg,
(Dorpsweg). Negeer weg rechts, loop verder over Dorpsweg naar beneden, eerste pad
links, betonfietspad, 't Vonderke.
Na bruggetje rechts, asfaltweg (Kleine Weg). Einde weg links, Huizingerweg.
Huizingerweg wordt Westeremderweg. Na twee kilometer links, Smedemaweg, richting
Huizinge. Verderop loop je Huizinge in.

Asfaltweg wordt klinkerweg. Negeer weg links. Weg maakt bocht naar rechts. Na
huisnummer 15 links, klinkerweg,Torenstraat.
Na huisnummer 9, rechts, klinkerpad. Door hek richting kerk. Meteen rechts over tegelpad
voor de haag. Ga rechts over betonbalkbruggetje. Verder over klinkerpaadje, einde pad,
links. Je loopt Huizinge uit (Hoofdweg).
Einde weg links (Huizingerweg), loop door tot fietspad rechts, Borglaan. Ga
schelpenfietspad op, je loopt terrein Hogeland SBB op. Rechtdoor, na 500 meter het
toegangshek van het borgterrein Ewsum.
Op het terrein is een theeschenkerij. Je kunt een rondje lopen om het borgterrein en er zijn
mooie tuinen.
Einde parkeerterrein Ewsum.

