
Groninger Borgenpad 
_________________________________ 

Rondwandeling Piloersemaborg 15 km 

Start: parkeerplaats Piloersemaborg, Sietse Veldstraweg 25, 9833 TA Den Ham 


OV: bushalte Den Ham, Fransumerweg lijn 35 


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 in het menu routes, onder de 
knop “uitleg gebruik kaarten”. 


informatie over de Piloersemaborg op www.groningerborgenpad.nl/verhalen


_______________________________________________________________________________________

 


wkp = paaltje wandelknooppunt met het witte driehoekje


Verlaat het parkeerterrein en loop richting de Piloersemaborg. Ga meteen rechts, 
klinkerweg. Klinkerweg wordt schelpenpad. U loopt over een schelpenpad rondom de 
borg en komt terug bij het parkeerterrein. 


Loop door naar richtingaanwijzer en ga rechts, betonfietspad richting Noordhorn. Einde 
fietspad en bij wkp 69 links, verder over fietspad richting Noordhorn. 


Fietspad gaat over in asfaltweggetje (Spanjaardsdijk Noord). Bij richtingaanwijzer en wkp 
65 rechts, fietspad richting Noordhorn. Einde fietspad door over klinkerweg (prof. Van 
Giffenweg). 


Bij kruising links, richting fietsknooppunt 45. Einde weg rechts, klinkerweg, Hamsterpad. 
Hamsterpad gaat over in Moeshorn. Tweede weg links, Oosterweg. Na huisnummer 32 
rechts, klinkerpad langs de kerk, Torenstraat. 


Einde klinkerpad rechts, (Langstraat). Bij kruising links, richting Niezijl. U loopt de 
bebouwde kom uit en gaat rechtdoor het fietspad op. Na ongeveer 1 kilometer rechts, 
richting Niehove. 


Na de boerderij aan de linkerhand (huisnummer 4) gaat u links over betonpad, Oude Dijk.

Op kruising van paden en bij wk 75 rechts, betonfietspad richting Niehove. Einde fietspad 
weer rechts, asfaltweg richting Niehove. Eerste fietspad links, het Oebelepad richting 
Niehove. 


http://www.groningerborgenpad.nl/verhalen


Bij wkp 76 over bruggetje. In het dorp bij wkp 77 links, u loopt om de kerk. Na café 
Eisseshof links, Kloosterweg. Einde Kloosterweg rechts. U loopt Niehove uit. Verderop 
komt u langs wkp 78. Vrijwel daarna bij wkp 43. U gaat hier richting Balmahuizen, over de 
Frijtumerweg. Einde weg en bij wkp 74 links, richting 73. 


Bij wkp 73 links. Bij volgende splitsing en bij wkp 72 rechts, Jensemaweg. Verderop in de 
bocht bij wkp 71 richting Piloersemaborg. 


U komt uit bij wkp 69, ga hier links richting de parkeerplaats van de Piloersemaborg.


Einde wandeling.


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

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.
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