Groninger Borgenpad
____________________
Routebeschrijving Uithuizen - Zandeweer 11,9 km
Start: parkeerterrein Menkemaborg, Menkemaweg 2, 9981 CV Uithuizen
Einde: kerk, Hoofdstraat 7 9997 PH Zandeweer
OV: bushalte lijn 61 en 41 Menkemaborg of NS station Uithuizen
bushalte lijn 562 Hoofdstraat, Zandeweer
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”.
De wandeling begint met een hoogtepunt, de Menkemaborg. De borg is prachtig
ingericht en ook de tuinen zijn de moeite waard om te worden bezocht. De
Rensumaborg in Uithuizermeeden is een gebouw met bescheidener afmetingen (niet te
bezichtigen). De wandeling eindig In Zandeweer, bij de schitterende romaanse kerk uit
de 13e eeuw. De families die de borgen bewoonden hebben hun sporen in de kerk
nagelaten in de wapens op de twee herenbanken en de zerk op de grafkelder. Het gaat
hier om de families Clant, Lewe, Coenders, Omteda en Alberda.
(voor bezichtiging van de kerk wel een afspraak maken: 0595-432307).
Meer informatie www.groningerborgenpad.nl

Loop naar Menkemaborg. Ga door de poort en verder over de oprijlaan. Na 100 meter
vóór de borggracht, rechts. Volg het onverharde pad rondom de borg. Verlaat het terrein
via de oprijlaan en ga door de poort, rechts, over fietspad. Eerste weg rechts,
Moeshornweg.
Loop Uithuizen uit en neem na 200 meter fietspad links. Einde pad, bij de
Dingvonderstenen rechts. Volg het fietspad tot de kerk van Uithuizermeeden. Voor de kerk
links, einde weg links over trottoir (Torenstraat).
Trottoir buigt naar rechts, richting Roodeschool. Na 80 meter, bij huisnummer 4, weg
oversteken. Ga verder over Rensumalaan. Spoor over, richting Rensumaborg. Tot
toegangshek Rensumaborg.
Naar links, zandpad. Loop naar de achterkant van de borg. Optie: achter in de tuin is een
heuveltje met uitkijktoren.

Ga verder op het zandpad en neem het eerste pad links, u verlaat het borgterrein, passeer
afsluitboom en ga rechtdoor over fietspad, asfalt, langs een hertenkamp. Negeer fietspad
naar rechts en ga bij de verkeersspiegel rechtdoor.
Asfaltpad wordt klinkerpad. Bij station rechtdoor, Stationstraat. Einde weg links,
Hoofdstraat. Eerste weg rechts, Kerkstraat. Ga over het spoor. Houd links aan en ga
verder over tegelpad aan rechterhand. Tegelpad wordt asfalt, bij huisnr. 6 verder op
tegelpad. Tegelpad buigt naar rechts, Havenweg.
In bocht rechtdoor, Berend Haikesweg. Weg wordt na 400 meter fietspad, beton. Einde
fietspad links, asfaltweg, Paaptilsterweg. Na bord Oldenzijl rechts, fietspad richting
Zandeweer, Meedstermaarpad. Negeer brug links. Na twee kilometer bij fietsknooppunt 12
links aanhouden, ga verder over fietspad.
Afslag rechts negeren, rechtdoor over betonpad, richting Zandeweer. Onder N99 door en
na 300 meter links over bruggetje, Hoogholtjepad, Einde fietspad rechts, Noorderweg. Bij
huisnr.7 links, over bruggetje, ga verder over schelpenpad langs molen Windlust. Einde
schelpenpad rechts, klinkerweg (Molenhorn).
Weg buigt naar rechts. Bij huisnr. 1 links, richting kerk, klinkerpad. Loop links langs de
kerk.
einde: kerk Zandeweer
====================================================================
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

