Groninger Borgenpad
____________________________________
Routebeschrijving Eenrum - Leens 10,7 km
Start: Het oude Raadhuis, Raadhuisstraat 17, 9967 RA Eenrum
Einde: parkeerterrein Verhildersum, Leens
OV:
bushalte lijn 65 Raadhuisstraat, Eenrum
bushalte lijn 65 Wierde 40 borg Verhildersum, Leens

De wandeling begint in het wierdedorp Eenrum. Door weilanden lopen we naar het
terrein waar ooit Borgweer stond, ook wel Starkenborg genoemd. Nu rest slechts het
borgterrein met de gracht.
Het eindpunt is Verhildersum. Deze borg heeft een westelijke en oostelijke vleugel
gehad met een poortgebouw. Dat maakte een grootsere indruk dan het huidige huis. Zie
afbeeldingen op www.groningerborgenpad.nl. Wat overbleef is echter ook zeer de
moeite waard.
Het interieur van Verhildersum laat zien hoe er in de 19e eeuw in een landhuis werd
gewoond. Daarmee vult Verhildersum de Menkemaborg goed aan, want in Uithuizen
zien we een 17e en 18e eeuwse inrichting. Bijzonder fraai is de tuin van Verhildersum
met de beelden van Eddy Roos.
Ga met de rug naar het oude Raadhuis staan en ga rechts. Verderop loop je Eenrum uit.
Vlak voor bord "einde bebouwde kom" Eenrum, verder over asfaltfietspad rechts gelegen
naast de weg. Na bruggetje rechts, richting wandelknooppunt 35. Bij kruising van
betonpaden links.
Einde pad rechts, asfaltweg. Bij splitsing links aanhouden, betonweg. Ga rechtdoor, verder
over grindvoetpad, richting bruggetje. Na bruggetje Abtenvonder rechts, asfaltfietspad. Bij
splitsing rechts over bruggetje Wehestervonder, asfalt/betonpad. Kruis asfaltweg en ga
verder over fietspad, richting wandelknooppunt 51.
Einde fietspad rechts, richting wandelknooppunt 16, asfaltfietspad. Steek weg over en ga
langs afsluitboom, verder over schelpenpad. Einde pad rechts, schelpenpad. Grachtje aan
linkerhand, u loopt nu rondom het borgterrein van Borgweer/Starkenborgh. Verlaat het
terrein weer via dezelfde weg, langs de afsluitboom.
Na afsluitboom rechts, asfaltweg, (Raylandseweg). Asfaltweg gaat over in fietspad. Over
bruggetje (Raylandsepad). Eerste weg links, richting Leens. Negeer fietspad naar rechts.
Ga verderop links, Schaapweg. Weg buigt naar links. Ga bij wegwijzer rechts, richting borg
Verhildersum, asfaltfietspad.
Na tunneltje links. Waar de weg een bocht naar rechts maakt, ga je rechtdoor over
schelpenvoetspoor. Na bruggetje rechts en bij volgend bruggetje ga je links, dus niet over
het bruggetje. Je komt uit bij de ingang van Verhildersum.
De tuin van de borg is het gehele jaar toegankelijk.

