
Groninger Borgenpad 
____________________________________  
Langs verdwenen borgen
Rondwandeling Luingaborg, Bierum 10 km

Start: Irenekerk, Hereweg 27, 9906 PB Bierum
OV:    NS station Appingedam en buslijn 41

Let op: Op een deel van deze wandeling moeten honden aangelijnd zijn.

Naast deze routebeschrijving 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/

wkp = wandelknooppunt

Met de rug naar de kerk en rechts. Meteen na huisnummer 23 weer rechts, voetpad. Einde 
voetpad links, Borgsingel. Voor de kerk links, loop met een bocht om de kerk en ga verder 
over Torenlaan. 

Einde weg, bij wkp 80, voor kerkhof rechts. Na oude brandweerkazerne (nr 24) links, 
klinkerweggetje. Einde klinkerweggetje rechtdoor, tussen huizen door richting  sportvelden. 
Ga door voetgangersluis. Meteen rechts, graspad. Einde graspad, weg oversteken en 
links, asfaltfietspad. 

Einde fietspad weg oversteken en bij wkp 4 verder over fietspad, Tochtpad. Fietspad 
maakt haakse bocht naar rechts, klinkerpad.  U komt uit bij een asfaltweg. Ga hier links, 
Willem de Mérodelaan. Bij T-splitsing links. 

De wandeling is alleen al de moeite waard vanwege de Sebastiaankerk in Bierum en het 
parkje met het lieflijke Freulelaantje. De kerk met de indrukwekkende steunbeer ligt bij 
het omgrachte borgterrein van de verdwenen Luingaborg. Er staat een grote maquette 
van de borg, zodat goed te zien is hoe de borg eruit zag. Het borgterrein is nu een park 
waar het heerlijk toeven is. Eén van de mooiste wierdedorpen van misschien heel 
Nederland is Spijk. Het heeft een gracht rondom de Andreaskerk. Wie het lied ’t Torentje 
van Spiek van Ede Staal kent, maar nog nooit in Spijk is geweest….deze wandeling 
maakt het goed. Maar eerst komt u nog door het Spieksterbos en langs de boerderij de 
Börghstee. Ook hier heeft vroeger een borg gestaan. Net zoals in het volgende dorp, 
Losdorp. Ooit stond daar de Fraeilemaborg. borgvrouw Johanna Hillebrandts stierf in 
1637 met haar 7 kinderen aan de pest. Zij is begraven in de kerk van Losdorp.



U komt uit op een halfverharde weg/graspad. Graspad maakt haakse bocht naar rechts en 
gaat achter sportvelden langs. Graspad komt uit bij Spijkstermaar, hier rechts en verder 
over het graspad. 
Graspad wordt asfaltfietspad. Negeer zijpaden. Einde fietspad rechts, (Nesweg). Na 
huisnummer 25 van boerderij Börghstee, links door voetgangersluis en rechtdoor, 
bospaadje. U loopt het Spieksterbos in.

U komt uit bij een dammetje tussen de sloot, ga hier links. Negeer zijpaden. Bij t-splitsing 
links. Graspad komt uit op een halfverharde weg, ga hier links. Let op! Na 30 meter, na het 
eerste huis, rechts. U gaat door een hek en verder over graspad, Dobbepad. 

Voor het water links en door klaphekje. Na het bruggetje bij wkp 73 links (Tweehuizerweg). 
Bij kruising en wkp 71 rechtdoor. Na ongeveer 50 meter links, schelpenvoetpad. Voor 
bruggetje rechts en meteen weer rechts. U komt door een bosje. Bij splitsing links.

Ga over bruggetje. Schelpenpad komt uit bij asfaltweg (Grote Dijkstraat). Ga hier rechts  
en daarna eerste weg links, Spaarbankweg. Bij de kerk rechts en na huisnummer 13 weer 
rechtsaf, klinkervoetpad, Kerspelpad. U loopt de wierde af. Langs de rechts gelegen sloot 
blijven lopen. Over sloot via betonplank en verder over tegelpad. 

Bij asfaltweg rechts (Zwarteweg), bij kruising rechtdoor. Na dertig meter links, 
schelpenvoetpad. Verderop, bij 3-sprong rechts aanhouden. Schelpenpad komt uit bij 
asfaltweg, hier rechtdoor (Parklaan). Bij kruising rechts, fietspad gaat door tunneltje. 

Boterweg oversteken en links, richting Losdorp. U loopt Losdorp in en meteen rechts, 
richting begraafplaats, Fraeilemaweg-Noord. Bij huisnummer 27 links, verderop over 
bruggetje en voor de kerk langs. (kerk is meestal geopend en er is een toilet aanwezig)

Na huisnummer 2 nog circa 30 meter doorlopen en dan rechts, tegelpad tussen huizen. 
Tegelpad wordt schelpenpad. Negeer pad naar links. Voor het water afbuigen naar links. 
Einde schelpenpad rechts, over de brug. Na huisnummer 22  en transformatorhuisje links 
(Krommeweg). U komt door een tunneltje.

Bij driesprong en wkp 11 links aanhouden. Verderop loopt u Bierum in. Krommeweg wordt 
Luingaweg. Ter hoogte van huisnummer 28 rechts, asfaltweggetje. Na 60 meter loopt u 
linksom een gebouwtje, klinkerpad.

Bij T-splitsing rechts. Links is een dierenkampje op het voormalig borgterrein met de oude 
toegangsbrug en een maquette van Luingaborg. Na 80 meter haakse bocht naar links, 
schelpenpad, Freulelaantje. Schelpenpad komt uit bij Hereweg. Loop terug naar de 
Irenekerk. Einde wandeling.

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

Genoten van deze wandeling? 

Deze wandeling is u aangeboden door Stichting Groninger Borgenpad.
Wilt u ons steunen bij het ontwikkelen van wandelroutes?  
Een bijdrage is welkom.
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====================================================================


