Groninger Borgenpad
____________________________________
Routebeschrijving Zandeweer - Uithuizen 11,9 km
Start: kerk, Hoofdstraat 7, 9997 PH Zandeweer
Einde: parkeerterrein Menkemaborg, Menkemaweg 2, 9981 CV Uithuizen
OV: bushalte Hoofdstraat, lijn 562, Zandeweer
bushalte Menkemaborg, lijn 41 en 61 of NS station Uithuizen
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”.
We starten bij de romaanse kerk uit de 13e eeuw van Zandeweer, een sfeervolle plek. In
de kerk hebben de families van de borgen Clant, Lewe, Coenders, Omteda en Alberda
hun sporen nagelaten in de wapens op de herenbanken en de zerk van de grafkelder.
(voor bezichtiging van de kerk wel een afspraak maken: 0595-432307). In
Uithuizermeeden ronden we de Rensumaborg en de wandeling eindigen we in
Uithuizen, waar de imposante Menkemaborg staat. De borg is prachtig ingericht en de
tuinen zijn heerlijk om in te wandelen.
Op www.groningerborgenpad.nl/verhalen vindt u meer informatie.

Start bij de kerktoren, loop over het smalle klinkerpad rechts gelegen van de kerk. Voor
ingang van de kerk bij informatiepaneel rechts. Loop naar beneden en einde pad rechts,
klinkerweg (Molenhorn). Negeer zijweg rechts.
Bij de molen links, schelpenpad. Over bruggetje en meteen rechts, klinkerweg. Bij
richtingaanwijzer links, richting Uithuizen. Betonfietspad Hoogholtje. Na bruggetje rechts,
Meedstermaarpad.
Ga rechtdoor, negeer fietspad naar links. Na 1,3 km komt u over een bruggetje. Bij
splitsing rechts aanhouden. U loopt langs de Meedstermaar. Verderop negeert u het witte
bruggetje rechts. Ga verder over fietspad, fietspad wordt klinkerpad. Einde fietspad links,
Paaptilsterweg, richting Uithuizermeeden.
Bij richtingaanwijzer rechts, betonfietspad, Berend Haikespad. Betonpad wordt asfaltweg.
Einde weg links aanhouden, Havenweg.

Ga over trottoir, trottoir buigt naar links, voor spoor langs. Blijf op trottoir, trottoir wordt even
asfalt, en loop voor grote schuur langs. Verderop ziet u de spoorwegovergang (Kerkstraat)
die u oversteekt.
Eerste weg links en daarna tweede weg rechts, Stationsstraat. Loop over rood voetpad.
Ga rechtdoor, achter fietsstalling van het station langs. Klinkerpad wordt betonpad.
Bij splitsing rechtdoor. Hertenkamp ligt aan uw rechterhand. Ga langs afsluitboom en
daarna rechts over bospaadje. U loopt het terrein van de Rensumaborg op. Aan de
achterzijde van de borg zie je rechts een uitkijkpunt op de zichtas. Optie: loop naar het
uitkijkpunt.
Volg het bospaadje naar de voorkant van de borg. Voor de borg rechts, asfaltweggetje
richting spoor. Ga over spoor. Einde Rensumalaan steek weg over en ga rechts over het
trottoir. Trottoir buigt naar links, Torenstraat.
Voor de kerk rechts, klinkerweg. Vrijwel meteen weer rechts, asfalt/betonfietspad,
(Dingvonderpad).
Volg steeds fietspad, fietspad maakt paar haakse bochten. Na ruim één kilometer, bij het
Dingvonder gedenksteen, haakse bocht naar links. Einde fietspad rechts, asfaltweg,
(Moeshornweg).
Einde Moeshornweg links, trottoir langs fietspad. Even verderop links door toegangshek
van de Menkemaborg, klinkerweg. Voor de borg links, zandpad. Volg zandpad rondom de
borg en verlaat het terrein weer via het toegangshek.
Einde wandeling, parkeerterrein Menkemaborg.
====================================================================
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

