
Groninger Borgenpad 
________________________________

Routebeschrijving rondwandeling Ewsum 12,3 km

Start en einde: parkeerterrein landgoed Ewsum, Oosterburen 1, 9881 NB Middelstum
OV:                  bushalte Middelstum, Brouwerslaan, lijn 61
Horeca:            Theeschenkerij van de borg Ewsum en herberg In de Valk, Middelstum

wkp = wandelknooppunt

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/

Verlaat het parkeerterrein en ga rechts en vrijwel direct weer rechts over het schelpenpad, 
Borglaan. Einde schelpenpad (wkp 30), rechts. Verder over schelpenpad. Steek weg over 
naar tegelpad. Vlak voor weg links. Steek de weg over en verder over schelpenpad, 
Hamsterpad.

Blijf dit fietspad volgen. Negeer pad naar rechts. Verderop komt u over een houten vlonder 
en langs een picknickbank. Einde fietspad, weg oversteken en meteen links. U steekt weer 
een weg over. Daarna rechts, fietspad. Einde fietspad links, asfaltweg (Tolweg).

Voor de brug (wkp 24) rechts. Huizingermaar ligt aan uw linkerhand. Blijf steeds het 
fietspad volgen. Fietspad komt uit bij weg (Boerdamsterweg). Ga hier rechts en steek 
vervolgens de N996 over. Ga verder over de Boerdamsterweg. 

Verderop loopt u Middelstum in. U komt langs de Klim-op school en hierna bij de kruising 
links, Ploegersweg. Vlak voor einde weg links over voetpad, voor de bankjes langs richting 

Het Groninger Borgenpad gaat een aantal keren langs maren. Een maar is de Groningse 
naam voor een oude waterloop. Als deze maren kronkelen, dan volgen ze vaak het tracé van 
de oude kreken en prielen van het vroegere onbedijkte kweldergebied. Andere stukken zijn 
door de mens rechtgetrokken. Dit rondje komt langs de Huizingermaar.
In Middelstum komen we over het voormalige borgterrein van de Asingaborg. Alleen de poort 
is bewaard gebleven. Daarna komen we voor herberg In de Valk langs.
Toornwerd, een mooi wierdedorp, bereiken we via een kerkpad. De wierde is rond 1900 
deels afgegraven om de vruchtbare aarde te verkopen. 
Na Kantens, waar we langs een indrukwekkende kerk komen bereiken we het borgterrein 
Ewsum. Van het ooit machtige Ewsum is alleen het borgterrein en een geschuttoren 
bewaard gebleven. Bij de theeschenkerij is het goed toeven.

http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen


de brug. Steek de weg over en ga rechts voor de huizenrij langs, Burgemeester Van 
Ankenweg.

Bij kruising rechtdoor, Menthedalaan. Negeer weg links. U komt bij een pleintje en steek 
dit schuin over richting het plantsoen. De kerk ligt aan de linkerhand. Klinkerpad wordt 
grindpad. U loopt nu over de borgstee van de verdwenen borg Asinga. Houd rechts aan en 
ga bij bankje weer rechts, rood klinkerpad. Verlaat het terrein via trap en bruggetje, en ga 
linksaf. Daarvoor wel even naar rechts en terug om de Asingapoort te bewonderen en 
verder over de Burchtstraat.

Bij kruising rechtdoor voor herberg In de Valk langs. Voor het Boterdiep (wkp 28) links, 
Trekweg. Bij bruggetje (wkp 36) rechts, oud kerkpad. U loopt richting Toornwerd.

Einde pad rechts, klinkerpad (Ossengang). Bij huisnummer 13 naar beneden en verder 
over rood grindvoetpad. Einde pad links, asfaltweg. Eerste weg links, W.P.J.Dethmersweg. 
U loopt voor de toren langs. In de bocht (wkp 34) rechts, rood grindpad naar beneden. 
Meteen bocht naar links (negeer opgaande oprit) en over zwarte, halfverharde weg. Pad 
rechts, Doorderpad. Einde fietspad rechts, asfaltweg. Na bord Kantens links, schelpenpad. 

Einde schelpenpad weer links. Na 1 km komt dit pad uit bij een weg, de Pastorieweg. Ga 
hier rechts. Bij huisnummer 23 links voetpad, Pastoriepad. Voor de kerktoren rechts, 
Kerkhofsweg. Volg Kerkhofsweg rondom de kerk, u passeert verderop het toegangshek 
van de kerk en na 20 meter rechts, Kerkpad.  U komt langs een kerk in stijl van de 
Amsterdamse school.

Einde Kerkpad links, asfaltweg. Bij huisnummer 39 rechts, naar de molen aan de vaart. Bij 
de vaart rechts, schelpenvoetpad. U komt bij een pleintje met bankje en schandpaal. Hier 
rechtdoor over trottoir aan de overkant van de weg, Langestraat. Einde trottoir, steek weg 
over en verder over de berm langs het Boterdiep. Na bord Kantens links over bruggetje, 
richting Middelstum.

U komt onder een brug door. Neem verderop voetpad links, het Borgpad. Volg het 
Borgpad, negeer pad naar rechts. Na twee haakse bochten naar rechts komt u bij de 
oprijlaan van Ewsum. Rechts ligt het borgterrein met prachtige tuinen en de theeschenkerij 
van Ewsum en links het parkeerterrein waar we vertrokken.

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

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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