
Groninger Borgenpad 
____________________________________ 

Routebeschrijving rondwandeling Ekenstein en Rusthoven 12,6 km

Start- en eindpunt: parkeerterrein Landgoed Ekenstein, 
                               Alberdaweg 70, 9901 TA  Appingedam
OV:                        Qlink 6, bushalte Eekwerd
                     ****.  (komt u met de bus dan kunt u de wandeling als volgt beginnen, steek  
                              de Rijksweg over naar de Eekwerderweg en loop tot de brug, ga daar
                              links en volg de tekst hieronder na ****)

wkp = wandelknooppunt

Naast deze beschrijving kunt u ook de digitale routekaart gebruiken. 
Ga op de mobiele telefoon naar www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen.
Klik op de link “kaart” onder de link route.
De kaart opent nu in Afstandmeten. 
Met het wieltje linksboven wordt de eigen positie bepaald.
Voor meer informatie over het gebruik van de kaarten: 
https://groningerborgenpad.nl/routes/

Verlaat parkeerterrein en ga links, asfaltweg, (Rijksweg). Bij wkp 41 links, betonfietspad 
richting Oosterwijtwerd, Meelenbrij. U komt door een tunneltje. Bij wkp 42 links, 
asfaltweggetje richting Wirdum (Bolhuislaan). 

Bij wkp 38 links. Op driesprong, bij wkp 39, rechts. Na huisnummer 1 rechts, graspad. 
Weg buigt naar. Einde pad links, halfverharde weg. Einde weg links (Eekwerderweg). 
Eerste weg rechts (Zuiderweg), verderop weg naar rechts negeren.

Bij klinkerweg rechtdoor en na 40 meter rechts, door voetgangersluis, klinkervoetpad, 
(Dronkemanspad). Einde pad rechts, Fromaweg. Steek weg over en loop achter de kerk 
langs (Kerkepad). 

De wandeling gaat langs de Oostwijtwerdermaar en akkers richting Wirdum. In Wirdum, 
gelegen op twee wierden en met een mooie dorpskern, zien we de 13e eeuwse 
zaalkerk. Na het oversteken van de weg Delfzijl - Groningen nemen we een stukje 
Trekweg naast het Damsterdiep, dat we vervolgens oversteken. We komen dan op de 
Stadsweg, de oude handelsweg tussen Oldenburg/Bremen en Groningen. Tussen 
Winneweer en Ten Post ligt nog een onverhard stuk van deze oude historische weg. Dat 
bewaren we voor een andere wandeling!
Tot slot steken we opnieuw het Damsterdiep over en komen we langs de borg 
Rusthoven (niet toegankelijk) en door het park van Ekenstein. We eindigen bij de borg, 
nu een hotel met restaurant en terras.

http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen


Einde Kerkepad, rechts. Vrijwel meteen weer links, Streeksterpad. Bij splitsing links, voor 
de huizen langs. Einde pad rechts, Fromaweg. Negeer zijwegen. Einde weg rechts, 
asfaltweg (Wirdumerweg). U loopt nu Wirdum uit. 

Na ongeveer 1 km links, schelpenpad,  Alkumaheerdpad. Einde fietspad, bij wkp 25, links, 
betonfietspad. Bij wkp 26 rechts, weg oversteken en bruggetje over. Schelpenfietspad, 
Ockemaheerdpad. Schelpenpad gaat over in betonpad. 

Bij kruising van paden links, betonfietspad, richting Garrelsweer/Winneweer. Daarna 
schelpenpad rechts, Tjuchemerpad, richting Winneweer. Einde schelpenpad rechts, 
asfaltweggetje. Steek de N360 over en daarna rechts, klinkerpad links van de weg, richting 
Winneweer. 

Ter hoogte van huisnummer 29 links en meteen weer links langs water, klinkervoetpad 
(Trekweg). Na huisnummer 21 rechts over bruggetje. Na bruggetje direct weer rechts, via 
rond pleintje naar klinkerpad (Kerkepad). 

Einde pad, bij wkp 27, links (Stadsweg). Blijf weg volgen, bij wkp 29 rechtdoor, richting 
Appingedam.  U loopt Garrelsweer uit. Verderop loopt u Wirdum in. Bij wkp 31 Stadsweg 
vervolgen. Bij wkp 32 links de brug over en ga daarna rechts, richting landgoed Ekenstein.

****

Na 100 meter links over een grindpad, terrein Staatsbosbeheer. Bij splitsing rechts 
aanhouden. Na bruggetje verder over betonpad. U passeert de borg Rusthoven. 

Weer over 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. 

U komt langs het Schathoes, ga door het hek, rechts ligt Ekenstein. Ga links voor 
Schathoes langs en u komt weer op het parkeerterrein.

====================================================================

Genoten van deze wandeling? 

Deze wandeling is u aangeboden door de Stichting Groninger Borgenpad.
Wilt u ons steunen bij het ontwikkelen van wandelroutes?  
Een bijdrage is welkom.
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