Groninger Borgenpad
________________________________
Langs verdwenen borgen
Routebeschrijving rondwandeling Rikkerdaborg, Lutjegast
9,3 km
Start: parkeerplaats tegenover Abel Tasmanweg 35, 9866 TB Lutjegast
wkp = wandelknooppunt
Let op: Een deel van de wandeling is voor honden niet toegestaan.

Prachtige natuurwandeling langs het oude borgterrein van de Rikkerdaborg. De
wandeling start en eindigt bij een overkapping in de vorm van een huisje. In dit huisje is
een wand met historische en landschappelijke wetenswaardigheden over Lutjegast en
de omgeving. Abel Tasman, geboren in Lutjegast, krijgt bijzondere aandacht. In Lutjegast
is een bezoek aan het Abel Tasmanmuseum een aanrader. Kijk op hun website voor
openingstijden.
Verlaat parkeerplaats en ga rechts, asfaltweg (Abel Tasmanweg). Je loopt Lutjegast uit.
Blijf asfaltweg ongeveer 1,2 km volgen tot brug. Brug over en daarna bij wkp 51 rechts,
schelpenfietspad (Molenpad).Verderop kom je over een bruggetje, schelpenpad wordt
betonpad.
Bij een klein gemaal en wkp 85 links, betonfietspad, Molenweg.Einde pad en bij wkp 40
rechts, fietspad (Hoofdstraat). Na zestig meter, bij het bord 't Roblespark weer rechts,
asfaltweg, K.B.Dijkstralaan.
Negeer zijwegen. Bij kruising van wegen en witte ligbank verder over fietspad, links
gelegen naast K.B.Dijkstralaan. Negeer zijwegen.
Verderop steek weg, De Noord, over richting rode paaltjes en ga verder over
asfaltfietspad. Bij bruggetje links. Na bruggetje meteen rechts, schelpenpad. Bij kruising
van paden rechts, klinkerpad. Vóór woonwijk rechts, en over bruggetje, schelpenpad.
Einde schelpenpad links. Bij wkp 43 rechts. Einde schelpenpad en bij wkp 44, rechts,
asfaltweggetje (Caspar Roblesdijk).
Vrijwel meteen, bij wkp 45 links, half verhard pad. Je loopt de Grootegastermolenpolder in.
Je volgt de bewegwijzering van het Abel Tasmanpad, lage paaltjes met een kompasnaald
die de richting aangeeft.
Na ongeveer 150 meter en bij routepaaltje, links. Verder over breed graspad, sloot ligt
links. Bij het volgende paaltje rechts. Je komt langs een linksgelegen bankje. Vlak erna, bij
paaltje links, graspad.

Graspad buigt naar rechts. Je komt bij touwbrug en gaat links, over de plank. Volg
bospaadje. Je komt weer over een plank. Einde bospaadje en bij routepaaltje links,
graspad.
Bij richtingaanwijzer rechts, richting Lutjegast. Volg steeds het gemaaide pad. Verderop
kom je bij een bruggetje en paddestoel. Ga over bruggetje en verder over het graspad.
Steeds graspad volgen tot einde Abel Tasmanpad.
Ga hier links, volg graspad parallel aan de boomwal. Rechts staat een kunstwerk
bestaande uit grote keien. Verderop links over bruggetje en meteen weer over een
bruggetje.
Rechtdoor over grindpad. Je komt langs een richtingaanwijzer en info panelen. Na
ongeveer veertig meter en waar het pad licht omhoog loopt rechts, graspad.
Je loopt tussen een slootje door en daarna meteen rechts. Over bruggetje, langs bank in
een halve cirkel en weer over een bruggetje.
Houd links aan. Na drie bruggetjes en bij informatiepaneel Rikkerdagborg, links,
halfverhard pad. Einde pad links, asfaltweg.
Loop terug naar 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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