Groninger Borgenpad
____________________________________
Routebeschrijving Warffum - Eenrum 15,2 km
Start: museum Het Hoogeland, Schoolstraat 4, 9989 AG Warffum.
Einde: Raadhuisstraat 17, 9467 RA Eenrum
OV: bushalte Oosterkerkpad Warffum, lijn 68
bushalte Raadhuisstraat Eenrum, lijn 65

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”.
De wandeling start bij het openluchtmuseum in Warffum dat zeker een bezoek waard is.
In Warffum loopt u langs de Sebastiaankerk, oorspronkelijk een Romaanse kerk uit de
11e of 12e eeuw, maar door verbouwingen heeft de kerk Gotische trekken gekregen en
zijn de tufstenen onder een pleisterlaag verdwenen.
Als u door de kerkstraat gaat, dan loopt u recht op de pastorie aan, in Groningen weem
genoemd. Dit gebouw gaat terug op de 13e eeuw. Het voorhuis is een steenhuis
geweest.
Door het Warffumer bos gaat de wandeling naar Breede, slechts enkele huizen groot
maar met een kerk en een borg.
Na Breede loopt de route via het lieflijke Saaxumhuizen naar Eenrum, waarvan de
markante kerktoren al van ver is te zien.
Meer informatie www.groningerborgenpad.nl

Ga met de rug naar het museum staan en ga links. Einde weg, rechts, Hoofdstraat. Bij
huisnummer 11 links, klinkerpad. Einde pad links. Voor de toren rechts, Kerkstraat.
Einde straat links ( Pastorieweg). Houd links aan. Einde weg rechts, Torenweg. Einde Torenweg
rechts, langs jachthaventje. Klinkerweg gaat over in asfalt. Na de brug links,
Onderdendamsterweg.
Vóór spoorwegovergang rechts, asfaltfietspad, Brijsterloan. Na 250 meter eerste voetpad rechts,
het Warffumerbos in. U kruist een fietspad en daarna meteen rechts over het voetpad. Einde pad,
verlaat het bos en ga rechtdoor over het asfaltfietspad. U loopt Breede in.
Ter hoogte van de kerk rechts, klinkervoetpad. Ga rechtdoor over parkeerterrein. Einde
parkeerterrein links en meteen rechts. U loopt langs de Breedenborg en even verderop loopt u
Breede uit en daarna Warffum in.

Na huisnummer 45 links, Westervalge. U komt uit bij een rond pleintje. Steek de weg over en ga
rechts, Westervalge. Na ongeveer 1 kilometer zie je een bordje Breedsteroudedijk 5-6, loop nog
honderd meter door en ga dan rechts graspad op. Graspad kan vanwege schapen soms laag
afgerasterd zijn. U kunt daar overheen stappen en ga verder over graspad. Graspad gaat verderop
door bosje.
Einde graspad verlaat het bosje en kruis een betonpad. Ga meteen rechts verder over graspad.
Graspad maakt haakse bocht naar links, langs bordje SBB Hoogeland. U loopt achter de Aviko
fabriek langs. Door klaphekje en volg graspad in de bocht naar links. Ga over heuveltje en richting
klaphekje rechts. Door klaphekje en volg graspad. Einde graspad links, achter de huizen langs en
de fabriek voor u. Graspad komt uit bij asfaltweg. Ga rechts en loop Den Andel in.
Na huisnummer 37 links, klinkerweg, Oosterweg. Eerste weg rechts, fietspad, Kruisweg. Fietspad
gaat over in klinkerweg. Einde weg links, asfaltweg, (Streekweg). Eerste weg rechts,
Andelsterweg.
Bij kruispunt rechtdoor, Dikemaweg, richting Saaxumhuizen. U loop Saaxumhuizen in. Bij kruispunt
rechtdoor, Saaxumhuizerweg, richting Eenrum. Weg steeds volgen. Bij richtingaanwijzer 3955/1
rechts, Handerweg, richting Eenrum.
Eerste weg rechts, Oosterweg, richting Pieterburen. Eerste weg links, Oude Oosterweg. Einde weg
rechts, daarna links, klinkerweg, Oosterstraat. Bij huisnummer 17b Rechts, Oranjestraat. Einde
straat links, Kerkbuurt.
Loop om de kerk, voor huisnummer 3 rechts trapje op. Ga links over klinkerpad naar de toren.
Voor de toren links, naar beneden de wierde af (Kerkstraat). Einde klinkerweg rechts, asfaltweg.
Ga meteen links, Raadhuisstraat.
Einde wandeling.

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

