Groninger Borgenpad
____________________________________
Routebeschrijving Appingedam - Zeerijp 12,8 km
Start: Nicolaikerk, Wijkstraat 30 9901 AJ Appingedam
Einde: Jacobuskerk, Borgweg 11, 9914 PC Zeerijo
OV: lijn 5 of 561 bushalte ’t Bolwerk of NS station Appingedam
lijn 45, bushalte Borgweg, kerk Zeerijp

De start is bij de grootste kerk van de Ommelanden, de Nicolaikerk (een zogenaamde
hallenkerk). We wandelen door het historische hart van Appingedam, deels langs het
Damsterdiep met de bekende hangende keukens. Vroeger, toen er nog geen sluizen
waren bij Delfzijl, speelden eb en vloed een belangrijke rol ver landinwaarts. Daardoor
ontstonden veel bochten in het Damsterdiep (daarvoor Delf genoemd), iets wat je niet
verwacht bij een gegraven waterloop.
Aan het Damsterdiep liggen ook twee buitenhuizen, Rusthoven en Ekenstein. Ekenstein
heeft een mooi park waar we doorheen wandelen.
In Eenum lopen we langs het voormalig borgterrein van het huis van Eenum en daarna
gaat het richting Zeerijp, waar ooit vier borgen stonden. De hoog oprijzende kerk van
Zeerijp met zijn opvallend decoratie in de portalen en binnen de zerken en rouwborden
die herinneren aan de voormalige borgbewoners. De kerk is open.
Voor meer informatie: www.groningerborgenpad.nl/verhalen

Ga naar de achterzijde van de kerk. Ga met de rug naar de witte brug staan en ga
rechtdoor het plein en de weg over, de Nieuwe Kerkstraat in.
Einde Kerkstaat links, Na zeventig meter rechts, steeg, (Oude Kerkstraat). Brug over en
einde steeg links (Solwerderstraat). Negeer steegjes, einde straat rechts en meteen links,
Cornelis Albertsstraat.
Einde Cornelis Albertsstraat, vóór bruggetje langs en verder langs het water, (Fivelkade).
Je komt over een bruggetje en daarna onder de Jukwerderbrug door. Negeer zijweggetjes
en blijf langs water lopen. Je komt weer over een bruggetje. Einde Fivelkade rechts en
meteen links (Westersingel).
Je komt over een brug en loop door tot de volgende brug. Ga links de Tjamsweersterbrug
over en daarna rechts. Je loopt Appingedam uit. Na 2,6 km is er opnieuw een brug. Steek
rechts de brug over en ga rechts, richting landgoed Ekenstein. Na honderd meter links
over een grindpad, terrein Staatsbosbeheer, Hogeland.
Bij splitsing rechts aanhouden. Na bruggetje verder over betonpad. Je passeert borg
Rusthoven. Weer over een bruggetje. Daarna rechts, schelpenpad. Bij splitsing links
aanhouden en bij volgende splitsing rechts aanhouden. Ga rechtdoor en negeer pad
rechts. Vóór de vijver linksaf. Bij splitsing rechts aanhouden. Je komt langs het Schathoes.
Ga door hek, rechts ligt Ekenstein.

Ga links, voor het Schathoes langs en rechtdoor over het parkeerterrein. Links, asfaltpad.
Tegenover kinderboerderij, rechts over bruggetje, schelpenpad. Je komt langs
hertenkampje. Je gaat over twee bruggetjes, negeer zijpaden. Schelpenpad wordt
betonpad en weer schelpenpad. Bij splitsing links aanhouden. Je loopt tussen heuvel en
vijver.
Einde pad links en vóór bruggetje rechts over grasveld naar de weg.
Ga over bruggetje een steek de N360 over. Je gaat begrazingsgebied Ekenstein
Staatsbosbeheer in. Ga rechtdoor over graspad. Verlaat boomgaard via klaphekje en
vlonder over sloot. Hierna links over halfverharde weg die verderop overgaat in asfalt. Ga
rechtdoor, richting Oosterwijtwerd.
Asfaltweg maakt bocht naar rechts, ga hier rechtdoor over graspad. Steek spoorbaan over
en verder over halfverharde weg, Gerichtsweg. Halfverharde weg wordt asfalt. Einde weg
links, asfaltfietspad. Je loopt Eenum in. Ga rechts, richting Leermens, Schansweg. Vóór
brug links, klinkerweg, Poortweg.
Eerste weg links, Kerkpad. Na eerste huis aan rechterkant meteen rechts om het huis,
smal klinkerpad, (Kosters Toen). Einde klinkerpad, rechts, over smal klinkerpad langs de
kerk de wierde af. Einde pad, links, asfaltweg (Pastorieweg). Einde weg links. In de bocht,
na huisnummer 1 rechts, betonpad, Zuiderlopsterweg.
Na dertig meter rechts, graspad. Einde graspad rechts, verder over graspad tussen twee
sloten. Einde graspad, links, asfaltweg. Na huisnummer 14, rechts, richting Zeerijp,
schelpenfietspad. Schelpenpad gaat over in betonpad. Bij huis eerste pad rechts,
grindvoetpad, Borgsingel.
Einde pad links, weg oversteken, links, trottoir (Borgweg).
Einde route bij de Jacobuskerk in Zeerijp.

