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Routebeschrijving Uithuizen - Warffum 12,2 km

Start:   parkeerplaats Menkemaborg, Menkemaweg 2, 9981 CV Uithuizen
Einde: museum Het Hoogeland, Schoolstraat 4, 9989 AG Warffum
OV:     lijn 61 bushalte Menkemaborg of NS station Uithuizen
           lijn 68 bushalte Oosterkerkpad, Warffum of  NS station Warffum

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 onder de knop routes. Zowel 
op de pagina van de lange afstandswandeling als op die van de rondwandelingen is een 
aparte knop “uitleg gebruik kaarten”.

Verlaat het parkeerterrein, ga links en loop naar het toegangshek van de Menkemaborg. Ga door 
het toegangshek, klinkerweg. Voor de brug links, volg zandpad rondom de borg en verlaat het 
terrein weer via hetzelfde toegangshek. 

Steek via zebrapad de weg over, ga rechtdoor over trottoir, Borgweg. Bij kruising links, klinkerweg, 
Leeuwstraat. Einde straat, rechts, Hoofdstraat-Oost. Bij de toren van de Jacobikerk rechts 
aanhouden (Hoofdstraat-West). Loop de Hoofdstraat uit en negeer alle zijwegen. Einde weg, links 
over trottoir, Geraldadrift. Na dertig meter weg oversteken en ga verder over grindvoetpad.

Einde pad, weg oversteken. Verder over grindvoetpad evenwijdig aan het spoor. Eerste voetpad 
links, grindvoetpad. Volg het pad. Bij 2x splitsing links aanhouden. Einde grindpad rechts, 
asfaltweg. U loopt Uithuizen uit. Bij splitsing rechts aanhouden, betonweg, Oldōrpsterweg. Bij 
splitsing, rechts, Munnikenweg. 

De wandeling begint bij de Menkemaborg en eindigt bij het openluchtmuseum Het 
Hoogeland in Warffum. Beide musea zijn zeker het bezoeken waard.
Menkemaborg is een hoogtepunt in het Groninger Borgenpad. De Menkemaborg is 
eigendom van het Groninger Museum en heeft een prachtig interieur dat weergeeft hoe 
in de 17e en 18e eeuw op een borg werd geleefd. De tuin is ook zeer de moeite waard. 
In Usquert tonen de prachtige huizen dat hier grote welvaart is geweest. Dat was in de 
19e eeuw en begin 20e eeuw, toen Usquert één van de meest vermogende plaatsen 
van Nederland was. Deze welvaart gold overigens niet voor de grote groep 
landarbeiders. De beroemde architect Berlage ontwierp het stadhuis (1930). De 
Petruskerk die we passeren is 13e eeuws al oogt dat door de 19e eeuwse pleisterlaag 
niet zo.
Meer informatie www.groningerborgenpad.nl

http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen


Steek spoor en weg over. Einde weg, links, Streeksterweg. Steek de N363 over en ga verder ovér 
de Streeksterweg. U loopt Usquert in. Ga verder over tegelpad, negeer zijwegen. Einde 
Streeksterweg, links, Hoofdstraat. Na huisnummer 23 rechts, klinkerweg. Loop voor de kerktoren 
langs en ga rechtdoor, klinkerweg tussen huisnummer 7 en 8 (Torenstraat). Einde weg, voor de 
molen, links, je komt verderop langs het Berlagehuis, voormalig raadhuis.

Bij splitsing, blijf rechtdoor gaan over Wadwerderweg. U loopt Usquert uit en Wadwerd in. Steek de 
N363 over en ga verder over Wadwerderweg. Na ruim een km, bij wandelknooppunt 55, links. 
Steek de N363 over en ga verder over de Westerhornsweg. Na spoorwegovergang meteen rechts, 
betonfietspad, Delthepad. 

Einde fietspad rechts, over spoor, (Stationsweg). U loopt Warffum in, negeer zijwegen. Weg maakt 
bocht naar rechts, ga in de bocht rechtdoor, klinkerweg Hoofdstraat. Na huisnummer 25 rechts, 
Oosterkerkpad, richting Museumcafé. Einde pad links, asfaltweg. Eerste weg links, klinkerweg, 
Schoolstraat. 

Einde wandeling museum Het Hoogeland.

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

Genoten van deze wandeling? 

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

Rekening nummer NL76 RBRB 0787 6721 30 t.n.v. Stichting Groninger Borgenpad.
De stichting is erkend als culturele ANBI.
====================================================================

Vriend van het Groninger Borgenpad


