
Groninger Borgenpad 
____________________________________ 

Routebeschrijving rondwandeling borgterrein Harssens 13 km

Start- en eindpunt:  kerk, Torenweg 4,  9774 PN Adorp
OV: lijn 65, bushalte Wierumerschouwsterweg, Adorp

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.

Voor meer informatie over het gebruik van de kaarten: 
https://groningerborgenpad.nl/routes/

U gaat met de rug naar de kerk staan en dan rechts. Bij de provinciale weg weer rechts, 
over het fietspad. Na anderhalve kilometer en bij wkp 19 rechts, over betonfietspad, 
Harssensbosch.

Verderop over een bruggetje en bij wkp 18 rechts, asfaltweggetje (Paddepoelsterweg). 
Verderop loopt u Wierum in. U komt langs een wierdebegraafplaats. Bij Wierumerschouw, 
en bij wkp 13 steekt u via de brug het Reitdiep over. Verder over Scholleweg, richting 
Oostum. Bij splitsing en wkp 9 rechts, richting Oostum.

Bij rundveebedrijf Wensveen links en daarna rechts. U loopt omhoog richting de kerk van 
Oostum. Bij wkp 8 rechts, betonfietspad richting Winsum. Over de brug en bij wkp 16 
rechts, richting Adorp. Einde  betonfietspad en bij wkp 15, rechts, richting Adorp.

Bij asfaltweg en bij wkp 14 links, Wierumerschouwsterweg, richting Adorp. Verderop loopt 
u Adorp in en daarna bij splitsing rechts, Torenweg. Volg deze weg en negeer zijwegen. U 
komt weer uit bij de kerk.
====================================================================
Genoten van deze wandeling?

Deze wandeling is u aangeboden door de Stichting Groninger Borgenpad.
Wilt u ons steunen bij het ontwikkelen van wandelroutes?  Een bijdrage is welkom. 
Rekening nummer NL76 RBRB 0787 6721 30 t.n.v. Stichting Groninger Borgenpad
====================================================================

De rondwandeling gaat door het landschap van het Reitdiep en langs het borgterrein van 
de voormalige borg Harssens, gesloopt in 1742. De borg diende als vervanger van een 
vlakbij gelegen steenhuis uit de 14e eeuw. Het borgterrein is nog goed te herkennen. Als 
u op Google Maps  Harssenbosch intikt krijgt u het borgterrein van bovenaf mooi te zien. 
Rechts  daarvan, buiten de huidige gracht,  zijn nog contouren zichtbaar van het oude 
steenhuis.  
Het landschap van het Reitdiep is een oud cultuurlandschap waarin de laatste 1000 jaar 
weinig is veranderd. 

http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen



