
Groninger Borgenpad 
Langs verdwenen borgen
Routebeschrijving rondwandeling Nittersum, Stedum-Lellens, 13 km

Start:  Bartholomeuskerk, Hoofdstraat 2-6, Stedum
OV: NS station Stedum

wkp = wandelknooppunt
Een straatnaam tussen haakjes betekent dat het straatbord vanaf dat punt nog niet is te 
zien.

Vanaf het huis aan de Hoofdstraat 2 naar bord met richtingaanwijzers lopen. Houd richting 
Middelstum aan, Kampweg. Rechts ligt de kerk. Na huisnummer 2 verder over een 
klinkervoetpad. Einde voetpad rechts, (Weemweg). Na tweehonderd meter ziet u rechts 
een deel van het borgterrein Nittersum. Links is in de verte nog een deel van de oprijlaan 
te zien.

Einde weg rechts, asfaltweg, (Lopsterweg). Weg maakt bocht naar rechts, asfaltweg wordt  
klinkerweg. Eerste weg links, Molenstraat.

Bij haventje en wkp 90 links, richting Lellens. Verderop loopt u Stedum uit. Bij wkp 51 
rechtdoor. Even verderop, bij wkp 52, ook weer rechtdoor, richting Lellens.

U loopt Lellens in. Vóór huisnummer 21 rechts, betonpad naar kerk. Betonpad gaat voor 
de kerk naar links. Door het hek en rechtdoor, kijk even rechts naar de oprijlaan van de 
voormalige borg te Lellens. Ga rechtdoor. Einde weg, bij wkp 53, rechts richting Ten Boer. 
U loopt over de Stadsweg.

Na 1,7 km groen bruggetje over en bij wkp 46 rechts, betonfietspad Wolddijk, richting 
Stedum.
U loopt nu langs de Westwijtwerdermaar. Bij wkp 45 rechtdoor (links staat een 
picknickbankje).

Vlakbij het borgterrein Nittersum begint de wandeling bij de indrukwekkende 
Bartholomeuskerk (13e eeuw). In de kerk zien we veel dat herinnert aan de bewoners 
van de borg. Zo is er het grafmonument voor Adriaan Clant, borgheer van Nittersum. Het 
praalgraf is gemaakt door Rombout Verhulst die ook het grafmonument voor Anna van 
Ewsum in Midwolde maakte. 
Bij Lellens stond het Huis te Lellens, daar is alleen het koetshuis bewaard gebleven. De 
oprijlaan ligt er nog wel en daar komen we ook langs.
Ook zit in deze wandeling een stuk over de Stadsweg, de eeuwenoude weg tussen de 
stad Groningen en Oost-Friesland (Emden, Bremen). Dit stuk is verhard, maar in de 
rondwandeling Tammingahuizen is een stuk onverharde Stadsweg opgenomen.
Voor meer informatie www.groningerborgenpad.nl

http://www.groningerborgenpad.nl
http://www.groningerborgenpad.nl


Einde fietspad rechts, over bruggetje en verder over betonfietspad. Bij wkp 47 links, 
Stedum via "Peertil". Verderop ga je links over een bruggetje. Na 700 meter rechts over 
een bruggetje, verder over betonfietspad langs Stedumermaar.

Voor Stedumerbos links, graspad tussen bos en sloot. Eerste pad rechts. Bij wkp 49 
rechtdoor. Einde bospad rechts. Voor het water links en verder over betonfietspad.

Bij kruising links, D.Triezenbergstraat (langs theeschenkerij en rustpunt). Tweede weg 
rechts, richting Groningen. U komt uit bij de kerk. 

Einde wandeling.


