
Groninger Borgenpad 
________________________________

Routebeschrijving rondwandeling Wedderborg 11,7 km

Start: parkeerterrein Wedderborg, 
          Hoofdweg 7, 9698 AA Wedde

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 het parkeerterrein, steek de weg over en ga links (Hoofdstraat). Over de brug en 
daarna links, richting Wessinghuizen. Na 150 meter links, langs slagboom. Vlak vóór het 
gemaaltje de Poale links, een voetpad op. 

Langs het gemaaltje en rechtdoor over een graspad. Westerwolsche Aa ligt links. 
Rechtdoor en ter hoogte van houten bruggetje weer rechtdoor. Verder over breed graspad 
met de bomen aan de linkerhand. Negeer zijpaden. 

Bij T-splitsing rechts, verder over breed graspad. Na honderd meter links, door klaphekje 
en weer door klaphekje. Verder over bospaadje. Einde bospaadje rechts, asfaltweg. Na 25 
meter links, naar het paarse paaltje. Over paadje langs de akker. Bomenrij ligt rechts. 

U komt over een vlonder, ga verder over bospaadje. Einde bospaadje asfaltweg 
oversteken ( Wessinghuizerweg) en verder over graspad langs akker. Volg paars/blauwe 
paaltjes, na 250 meter komt u uit bij een vlonder.

Deze wandeling gaat door het prachtige Westerwolde en voor een groot deel over 
onverharde paden. Rust en stilte is hier volop aanwezig. Het landschap heeft een 
besloten en intiem karakter en is daarmee echt anders dan andere delen van Groningen, 
zoals Fivelingo en Hunsingo.
Het grote, ontoegankelijke Bourtanger Veen vormde eeuwenlang een natuurlijke barrière 
tussen Groningen en Oost-Friesland. De weg tussen de stad Groningen en Bremen/
Hamburg liep via het hoger gelegen Westerwolde. Westerwolde was dus van strategisch 
belang, vandaar dat er een burcht in Wedde werd gebouwd en later de vesting 
Bourtange.

http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen


U gaat over de vlonder en omhoog. Daarna meteen rechts. Paars/blauw routepaaltje staat 
rechts van breed graspad. Einde graspad, bij paars/blauw routepaaltje, rechts. Verder over 
zandpad. 

Verderop via fietspad over houten bruggetje en verder over zandpad. Waar zandpad het 
fietspad kruist gaat u links, breed graspad. Bij uitkijktoren rechts, breed graspad. Pad buigt 
naar links, loop tot rood paaltje aan de linkerkant bij houten vlonder. Ga links over de 
vlonder, gras/zandpad. 

Verderop komt u langs een slagboom en een huis. Verder over grindweg. Eerste zandpad 
links, bospaadje met rode paaltje in. Blijf rode paaltjes volgen. Bij bruggetje links. Blijf rode 
paaltjes volgen. U komt uit op een dwarsgelegen zand/schelpenfietspad. Hier links en bij 
de weg weer links (Jaskampenweg). 

Eerste weg rechts, Wijtlangerweg. Volg blauwe paaltjes. Volg blauwe paaltje met wit rode 
markering. Vlak voor paarse paaltje naar rechts. U loopt naar een vlonder, na de vlonder 
rechtdoor en volg graspad dat een bocht naar rechts maakt. U komt uit bij een brug, 
Engelkensbrug.

Ga de brug over en direct links, graspad langs Ruiten Aa. Na geel/rood paaltje rechts, 
verlaat Ruiten Aa. Op T-splitsing links, zandweg en naastgelegen fietspad (Meiënweg). 
Na 150 rechts, Westerweg. Voor een bezoekje aan de Giezelbaarg, historisch monument 
met informatiebord (over o.a heksenverbrandingen), vervolg de Meiënweg nog 250 meter 
rechtdoor en neem dezelfde route terug.
 
Einde zand/fietspad links. Vóór groene electriciteitskast langs, verder over graspad. Het 
Veelerdiep ligt links. Eerste pad rechts, je loopt omhoog en daarna links aanhouden. 

Pad wordt asfalt (Esweg). Einde Esweg links (Hoofdstraat). Na 200 meter bent u terug op 
het parkeerterrein van de burcht Wedde.

Het terrein van de burcht is vrij toegankelijk.

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

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.

Rekening nummer NL76 RBRB 0787 6721 30 t.n.v. Stichting Groninger Borgenpad
De stichting is erkend als culturele ANBI.
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