Groninger Borgenpad
_________________________________
Routebeschrijving Den Ham - Den Horn 10 km
Start: parkeerplaats Piloersemaborg, Sietse Veldstraweg 25, 9833 TA Den Ham
Einde`: parkeerplaats begraafplaats Dorpsstraat 68, 9832 PE Den Horn
OV:
bushalte Den Ham, Fransumerweg lijn 35
bushalte brug De Poffert Den Horn, lijn 88 en 139
(mogelijkheden OV zijn beperkt)
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.
Meer informatie over het gebruik van de kaarten is te vinden onder de knop routes. Zowel
op de pagina van de lange afstandswandeling als op die van de rondwandelingen is een
aparte knop “uitleg gebruik kaarten”.

Na de Piloersemaborg loopt u door een open dijken landschap naar Noordhorn.
Noordhorn en Zuidhorn zijn gebouwd op een zandrug, een gast. In Zuidhorn komen in
de straatnamen de borgen van vroeger weer terug. Er waren er drie: Hanckema,
Klinckema en Jellema. Op een herbouwd schathoes in de Hanckemalaan na, is er niets
van over. Het interieur van de kerk in Zuidhorn toont het borgverleden, een herenbank
en een rouwbord van de familie Clant.
Meer informatie op www.groningerborgenpad.nl/verhalen

wkp = wandelknooppunt
Verlaat parkeerterrein en loop richting Piloersemaborg. Ga meteen rechts, klinkerweg.
Klinkerweg wordt schelpenpad. Loop over schelpenpad rondom de borg en terug naar het
parkeerterrein.
Loop door naar richtingaanwijzer en ga rechts, betonfietspad richting Noordhorn. Einde
fietspad links, verder over fietspad richting Noordhorn. Fietspad gaat over in
asfaltweggetje (Spanjaardsdijk Noord). Bij richtingaanwijzer en wkp 65 rechts, fietspad
richting Noordhorn.
Einde fietspad door over klinkerweg (prof. Van Giffenweg). Bij kruising links, richting
fietsknooppunt 45. Einde weg rechts, klinkerweg, Hamsterpad. Hamsterpad gaat over in
Moeshorn. Tweede weg links Oosterweg. Na huisnummer 32 rechts, klinkerpad,
Torenstraat. Einde Torenstraat links (Langestraat). U loopt richting de molen.

Negeer zijwegen en ga verder over de Langestraat. Verderop loopt u Zuidhorn in en komt
u over de brug.
Ga rechtdoor over klinkerweg voor huizenrij langs en verder over De Gast. Negeer
zijwegen, ga over spoor. Na spoorwegovergang eerste weg rechts, Hanckemalaan. Loop
door tot informatiebord Hanckemaborg. Tegenover het bord is de plattegrond van de
verdwenen borg in de bestrating zichtbaar gemaakt.
Loop terug en ga rechts, verder over De Gast. Negeer zijwegen. De Gast wordt
Hoofdstraat. Ga rechtdoor richting winkelcentrum, bij richtingaanwijzer 73132/1 rechtdoor,
richting Holtplein. Voor het oude raadhuis, nu horeca, rechts aanhouden. Ga rechtdoor
(Kerkstraat), u loopt naar de kerk.
Door voetgangersluis en rechtdoor over klinkerpad langs kerk. Volg het pad naar links voor
de toren langs. Einde pad weer naar links, klinkerweg (Jellemaweg).
Einde weg rechts, Klinckemalaan. Einde weg de N980 oversteken en nu twee kilometer
over de Klinckemalaan/Zuiderweg tot aan richtingaanwijzer. Hier links over betonfietspad,
't Hornpad. Einde fietspad rechts, u komt uit bij de parkeerplaats van het kerkhof.
einde wandeling bij de begraafplaats aan de rand van Den Horn.
====================================================================
Genoten van deze wandeling?
Deze wandeling is u aangeboden door de Stichting Groninger Borgenpad.
Wilt u ons steunen bij het ontwikkelen en aanbieden 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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