Groninger Borgenpad
____________________________________
Routebeschrijving Ezinge - Den Ham 15,8 km
Start: parkeerterrein achter museum Wierdenland, Van Swinderenweg 10, 9891 AD
Ezinge
Einde: parkeerterrein Piloersemaborg, Sietse Veldstraweg 25, 9833 TA Den Ham
OV: bushalte brug Ezinge, lijn 36
bushalte Fransumerweg Den Ham, lijn 35

De wandeling begint bij museum Wierdenland, zeker een bezoek waard. Het museum
besteedt aandacht aan dit wierdengebied, een bijzonder oud cultuurlandschap. Ezinge
werd beroemd door de opgravingen van archeoloog van Giffen, die in het nabijgelegen
Noordhorn is geboren.
Na Ezinge komen we in de groene oase van de Allersmaborg en daarna kunnen we
tweemaal een blik werpen op het slingerende Reitdiep.
Via Feerwerd en het prachtige kerkje van fransum komen we uit bij de Piloersemaborg.
Ga met de rug naar het museum staan. Ga rechts en bij de brug links, richting
Schouwerzijl/Allersmaborg. Na brug rechtdoor, klinkerweg, Torenstraat. Bij huisnummer 15
links, klinkerweg, Wierdeweg.
Loop naar beneden, klinkerweg wordt halfverharde weg. Verderop negeer voetpad achter
hek, halfverharde weg loopt omhoog richting kerk. Je komt langs de toren en het witte
toegangshek van de kerk.
Ga verder over klinkerweg, Slagtersrijge. Klinkerweg wordt asfalt. Bij kruising rechtdoor,
Terpstraat. Einde weg rechtdoor, tegelpad, Kerkepad. Blijf op het tegelpad. Tegelpad komt
uit bij de Allersmaweg.
Ga rechtdoor over Allersmaweg en loop Ezinge uit. Weg maakt bocht naar links, richting
Allersmaborg. Je loopt langs het parkeerterrein van de Allersmaborg, Ga hierna links, rood
verharde toegangsweg van de Allersmaborg. Ga door toegangshek en tweede
schelpenpad links, tussen twee grachten. Rechts ligt de Allersmaborg.
Einde schelpenpad, rechts. Je loopt om de borg. Ga bij tegelpad rechts, je komt voor de
toegangsbrug langs. Ga rechtdoor en verlaat het borgterrein. Bij de weg links,
Middagsterweg.
Na ongeveer 700 meter, bij bosje en picknickbank links de weg af om via een schelpenpad
een blik te werpen op het Reitdiep. Ga weer terug naar de weg en ga hier links. Verderop
loop je Aduarderzijl in.
Optioneel: ga links en voor het witte waarhuis langs. Daarna over de witte brug naar de
Aduarderzijlen. Via de trap omhoog voor een blik op het Reitdiep.
Loop terug en ga richting Feerwerd, Zijlsterweg. Negeer weg naar links. Je loopt
Aduarderzijl uit. Op splitsing links aanhouden, richting Feerwerd. Je loopt Feerwerd in.

Asfaltweg wordt klinkerweg, Zijlsterweg wordt Valgeweg. Voor kerk langs, ga rechtdoor en
de brug over. Na brug rechts. Ga verder over rood klinkervoetpad aan de overkant van de
weg. Eerste weg links, Meedenerweg.
Je loopt Feerwerd uit. Negeer weg naar links. Ga verder over Meedenerweg. Verderop,
negeer fietspad links richting Garnwerd. Bij richtingaanwijzer rechts, richting Den Ham. Je
loopt Beswerd in. Na 800 meter rechts, betonfietspad, richting Den Ham.
Na 2,3 km loop je Fransum in. Einde betonfietspad links, halfverharde weg. Je komt langs
een rustpunt en daarna bij het kerkje van Fransum. De kerk is open. Daarna weer terug en
rechtdoor ovér betonfietspad richting Den Ham.
Negeer fietspad naar links. Einde betonfietspad links, asfaltweg. Je loopt Den Ham in.
Einde weg rechts en direct weer links, betonweg, richting Piloersemaborg. Betonweg
wordt klinkerweg.
Loop tot schelpenpad en ga voor het schelpenpad rechts. Klinkerweg wordt schelpenpad.
Loop om de borg en terug naar het parkeerterrein

