Groninger Borgenpad
_________________________________
Routebeschrijving Den Ham - Den Horn 10 km
Start: parkeerplaats Piloersemaborg, Sietse Veldstraweg 25, 9833 TA Den Ham
Einde`: parkeerplaats begraafplaats Dorpsstraat 68, 9832 PE Den Horn
OV:
bushalte Den Ham, Fransumerweg lijn 35
bushalte brug De Poffert Den Horn, lijn 88 en 139

Na de Piloersemaborg lopen we door een open dijken landschap naar Noordhorn.
Noordhorn en Zuidhorn zijn gebouwd op een zandrug, een gast. In Zuidhorn komen in
de straatnamen de borgen van vroeger weer terug. Er waren er drie: Hanckema,
Klinckema en Jellema. Op een herbouwd schathoes in de Hanckemalaan na, is er niets
van over. In het interieur van de kerk van Zuidhorn komen we het borgverleden tegen,
een herenbank en een rouwbord van de familie Clant.

Verlaat parkeerterrein en loop richting Piloersemaborg. Ga meteen rechts, klinkerweg.
Klinkerweg wordt schelpenpad. Loop over schelpenpad rondom de borg en terug naar het
parkeerterrein.
Loop door naar richtingaanwijzer en ga rechts, betonfietspad richting Noordhorn. Einde
fietspad links, verder over fietspad richting Noordhorn.
Einde fietspad, houd rechts aan, asfaltweg (Spanjaardsdijk Noord). Loop door tot
richtingaanwijzer. Ga hier rechts, fietspad richting Noordhorn.
Einde fietspad door over klinkerweg (prof. Van Giffenweg). Bij kruising links, richting
fietsknooppunt 45. Einde weg rechts, klinkerweg, Hamsterpad. Hamsterpad gaat over in
Moeshorn. Tweede weg links Oosterweg. Na huisnummer 32 rechts, klinkerpad,
Torenstraat. Einde Torenstraat links (Langestraat). Je loopt richting de molen.
Negeer zijwegen en ga verder over de Langestraat. Verderop loop je Zuidhorn in en kom
je over de brug.
Ga rechtdoor over klinkerweg voor huizenrij langs en verder over De Gast. Negeer
zijwegen, ga over spoor. Na spoorwegovergang eerste weg rechts, Hanckemalaan. Loop
door tot informatiebord Hanckemaborg. Tegenover het bord is de plattegrond van de
verdwenen borg in de bestrating zichtbaar gemaakt.
Loop terug en ga rechts, verder over De Gast. Negeer zijwegen. De Gast wordt
Hoofdstraat. Ga rechtdoor richting winkelcentrum, bij richtingaanwijzer 73132/1 rechtdoor,
richting Holtplein. Voor het oude raadhuis, nu horeca, rechts aanhouden. Ga rechtdoor
(Kerkstraat), je loopt naar de kerk.
Door voetgangersluis en rechtdoor over klinkerpad langs kerk. Pad maakt haakse hoek
naar links. Einde pad weer naar links, klinkerweg (Jellemaweg).

Einde weg rechts, Klinckemalaan. Einde weg de N980 oversteken en nu twee kilometer
over de Klinckemalaan/Zuiderweg tot aan richtingaanwijzer. Hier links over betonfietspad,
't Hornpad. Einde fietspad rechts, je komt uit bij de parkeerplaats van het kerkhof.
einde bij begraafplaats aan de rand van Den Horn.

