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____________________________________ 

Rondwandeling Welgelegen 10,7 km

Start:  Borg Welgelegen, De Vosholen 60, 9611 TD Sappemeer
OV:    NS station Sappemeer-Oost

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/

Ga met de rug naar de ingang van Welgelegen staan en ga links, richting fietspad. Steek de weg 
over en ga rechtdoor over links gelegen fietspad. Na ongeveer 1 km zie je links de Pluktuin, direct 
daarna links, fietspad.

Verderop, negeer fietspad naar rechts. Weer verderop maakt het fietspad een haakse bocht naar 
links. Hier verlaat u het fietspad. Ga steeds rechtdoor over graspad. Na ongeveer twee kilometer 
ziet u rechts een gaslocatie en links een bankje. Ga hier links, asfaltweg. 

Bij kruising rechtdoor, Nieuweweg. Bij huisnummer 4 en bordje Torentje van Trips links, 
halfverharde weg. Loop voorbij Torentje van Trips en na ongeveer honderd meter, rechts en langs 
een afsluitboom. 

Ga verder over zandpad van het Adriaan Trips bos ( de oude Veenkoloniën). Bij kruising van paden 
rechtdoor. Verderop maakt pad haakse hoek naar links. Einde pad rechts.

U komt uit bij een asfaltweg (Tripscompagniesterweg), ga hier links. Negeer fietspad naar links en 
ga ter hoogte van de brug links, graspad. Sloot ligt aan linkerhand. Passeer afsluitboom en ga 
verder over zandpad.

Welgelegen is in 1650 oorspronkelijk gebouwd als woning voor de rentmeester van de 
Borger Compagnie die in de omgeving veen wilde ontginnen. Daarom wordt Welgelegen 
ook wel een veenborg genoemd. Deze borg heeft geen verleden als steenhuis. 
Welgelegen ontwikkelde zich tot een voorname behuizing met grachten en een park. 
In 2017 werd het Groninger Landschap eigenaar van Welgelegen; de tuin is altijd 
toegankelijk en zeer de moeite waard.
Tijdens de wandeling worden we bij Tripscompagnie en het Tripsbos herinnert aan dit 
veenverleden. Adriaan Trip was een vervener uit de 17e eeuw.

http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen


Eerste zandpad rechts. Bij driesprong links. Bij kruising van paden weer links, verhard pad. 
(Verderop eventueel door voetgangersluis en de trap op voor uitzicht op de heuvel). Einde pad, 
rechts en daarna eerste pad links. Verderop, negeer pad naar rechts. Pad maakt haakse bocht 
naar links. 

U komt uit bij een afsluitboom en loopt het bos uit. Rechtdoor over beton fietspad. Na twee haakse 
bochten gaat fietspad over in asfaltweg. Eerste weg rechts, Borgercompagnie. Vaart ligt aan uw 
linker hand. Einde Borgercompagnie rechts, u staat weer voor de borg Welgelegen. 

Vlak voor de afslag naar rechts kunt u rechts over het Hasperbruggetje de tuin van Welgelegen in. 
Zeker de moeite waard! 

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

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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