Groninger Borgenpad
____________________________________
Routebeschrijving Middelstum - Zeerijp 10,2 km
Start: parkeerterrein Ewsum, Oosterburen 1 9991 NB Middelstum
Einde: Jacobuskerk, Borgweg 11, 9914 PC Zeerijp
OV:
bushalte lijn 61 Brouwerslaan, Middelstum
bushalte lijn 45 Borgweg, Zeerijp
De wandeling start bij het borgterrein Ewsum. Op het terrein zijn tuinen te bewonderen en

er is een theeschenkerij.
Op korte afstand ligt Huizinge waar in 2012 een hevige aardbeving is geweest. Gelukkig
staat de 13e eeuwse kerk er nog prachtig bij. In de kerk is een koorhek geschonken
door de familie Coenders van Helpen, de bewoner van de borg Fraam.
Westeremden, gelegen op een hoge wierde, was in de 11e eeuw een welvarende
havenplaats met een open verbinding naar zee.
Over een mooi fietspad langs de Westeremdermaar lopen we naar Zeerijp met een
hoge, indrukwekkende kerk. Opvallende decoratie bij de portalen en een rijk interieur
met natuurlijk ook de herinneringen aan de bewoners van de vier borgen die Zeerijp
heeft gehad.
Zie voor meer informatie www.groningerborgenpad.nl

De vorige etappe eindigde met een rondje om het borgterrein van Ewsum. Je kunt daar nu
ook mee beginnen. Loop het borgterrein af via de oprijlaan. Start anders vanaf de
parkeerplaats.
Ga de Borglaan op, fietspad tegenover toegangshek Ewsum. Einde fietspad links,
asfaltweg (Huizingerweg, richting wandelknooppunt 70.
Na 350 meter rechts, graspad met sloot aan rechterhand. Je volgt een deel van het
Ommetje. Ga verderop het bruggetje over en ga rechts. Na 100 meter links met sloot aan
linkerhand. Voor sloot rechts en daarna links door het hek. Einde graspad, bij
wandelknooppunt 70 links, asfaltweg.
Na bord Huizinge links, betonpad. Na huisnummer 11a rechts, tegelpad richting kerk.
Bij de kerk rechts aanhouden en voor het hek links, verder over paadje. Je komt over een
betonbalkbruggetje. Loop klinkerpad uit tot aan de weg en ga rechts (Hoofdweg). Loop
Hoofdweg uit, na de bocht wordt Hoofdweg Smedemaweg. Ga verder op de
Smedemaweg, richting Westeremden. Verderop loop je Huizinge uit.
Eerste weg rechts, richting Westeremden. Je gaat over een viaduct. Verderop loop je
Westeremden in. Bij begin dorp rechts, Kleine Weg. Na 80 meter links en bruggetje over.
Einde pad rechts (Dorpsweg). Negeer weg links, Kosterijweg. Bij huisnummer 9 links,
klinkerpad, Abt Emo pad.

Je komt uit bij een pleintje, ga rechtdoor en houd de kerk aan je rechterhand. Negeer pad
naar rechts, en maak een haakse bocht naar links. Na huis direct rechts (Julianasingel).
Na 40 meter bocht naar links negeren, ga rechtdoor, smal pad met grijze klinkers.
Einde pad rechts, (Pastorieweg). Einde Pastorieweg links, Molenweg, richting Zeerijp.
Daarna eerste pad rechts, fietspad.
Dit fietspad loopt langs de Westeremdermaar. Je komt over een bruggetje. Verderop kruis
je een betonpad. Volg nu steeds fietsknooppunt 2 tot aan de kerk in Zeerijp.
einde: Jacobuskerk Zeerijp

