Groninger Borgenpad
____________________________________
Routebeschrijving Eenrum - Warffum 15,2 km
Start: Het oude Raadhuis, Raadhuisstraat 17, 9967 RA Eenrum
Einde: Museum Het Hoogeland, Schoolstraat 4, 9989 AG Warffum
OV:
bushalte Raadhuisstraat, lijn 65
bushalte Oosterkerkpad, lijn 68
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”.
Deze wandeling laat de rijkdom zien aan Middeleeuwse kerken in Groningen. De route
gaat door Eenrum, Saaxumhuizen, Den Andel, Breede en Warffum. Deze dorpen
hebben allemaal kerken die teruggaan tot de 12e en 13e eeuw.
Breede is een klein dorp, maar heeft wel een kerk, een pastorie en een borg. De
Breedenborg is na een brand geheel herbouwd; borg en terrein zijn niet toegankelijk.
Meer dan een blik vanaf de weg zal niet gaan.
Na Breede komt snel Warffum in zicht, het eindpunt van deze wandeling. In Warffum
gaat de wandeling langs een weem, een oude Middeleeuwse pastorie, en de kerk. De
wandeling eindigt bij het open luchtmuseum Het Hoogeland, zeker een bezoek waard.
Voor meer informatie www.groningerborgenpad.nl/verhalen

Ga met de rug naar het oude raadhuis staan en loop richting kerktoren. Bij splitsing rechts
en meteen links, Kerkstraat.
Voor de kerk rechts. U loopt over klinkerpad langs de kerk. Ga twee treden naar beneden
en ga links, en verderop achter de kerk langs. Eerste weg rechts, klinkerweg, Oranjestraat.
Einde straat links (Oosterstraat). Einde straat rechts, asfaltweg, richting Saaxumhuizen.
Na 50 meter links, Oude Oosterweg. Volg Oude Oosterweg, na 800 meter rechts,
(Oosterweg). Einde weg links, Handerweg, richting Baflo. Vlak voor einde weg, bij
splitsing, links aanhouden, Saaxumhuizerweg. U loopt richting Saaxumhuizen.
U loopt Saaxumhuizen in. Op kruispunt rechtdoor, Dikemaweg, richting Den Andel. Steek
weg over, Andelsterweg. U loopt Den Andel in.
Einde weg links, klinkerweg, de Streekweg. Loop voorbij de kerk en ga na 500 meter
rechts klinkerfietspad, Kruisweg. Einde Kruisweg links, klinkerweg, Oosterweg.

Einde weg rechts (Oude Dijk). U loopt Den Andel uit. Bij het linker gelegen huisnummer 84
na 10 meter links, graspad. Volg graspad in de bocht naar links, naast de sloot. Na 100
meter maakt graspad haakse bocht naar rechts. Volg het graspad, na 350 meter let op!
Pad splitst hier, links aanhouden, houd akkerland en slootkant aan linkerhand, niet naar
waterpartij. Pad is soms slecht zichtbaar, u komt na 100 meter bij een bankje. Ga verder
over graspad.
U loopt 300 meter over een graspad en gaat dan door een klaphekje. Ga over heuvel
richting hek rechts voor u. Voor het water rechts, door klaphekje verder over graspad.
Einde graspad rechts, verder over graspad parallel aan betonweg. Einde graspad links,
steek betonweg over en ga verder over het graspad door het bosje. Bosje uit en tussen
twee slootjes door over graspad naar de weg. Soms is dit gedeelte laag afgerasterd in
verband met schapen, maar u kunt daarover heen stappen.
Einde graspad links, asfaltweg (Westervalge). Volg Westervalge tot
fietsknooppuntenpaaltje, ga hier links, richting fietsknooppunt 57. Ga verder over de
Westervalge. Einde weg, weg oversteken en rechts over fietspad richting Baflo.
Verderop loopt u voor de Breedenborg langs. Na 80 meter eerste weg links en direct
rechts over het parkeerterrein, rechtdoor richting klinkervoetpad. Einde voetpad voor de
kerk links, asfaltweggetje.
Na 400 meter gaat weg over in fietspad. U loopt Breede uit. In de bocht door over
voetpad., het Warffumerbos in. Houd links aan, na 200 meter opnieuw links aanhouden en
fietspad oversteken. Schelpenvoetpad blijven volgen. Einde pad links, asfaltfietspad.
Einde fietspad links, Onderdamsterweg. U loopt Warffum in.
Bij brug rechts, Havenstraat. Eerste weg links, Torenweg. Tweede weg links, Pastorieweg.
Pastorieweg maakt bocht naar rechts. Eerste weg rechts, Kerkstraat, loop naar de kerk.
Voor de toren links. Naar 30 meter rechts, klinkervoetpad richting Openluchtmuseum.
Einde voetpad rechts, eerste weg links, Schoolstraat. Hier eindigt de wandeling bij de
ingang van het openluchtmuseum Het Hoogeland.
====================================================================
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
====================================================================
Vriend van het Groninger Borgenpad
Camping De Breede
Breede 4-5
9989 TA Warﬀum
0595-424642/06-27224600

