Groninger Borgenpad
____________________________________
Routebeschrijving Zuidbroek - Sappemeer 11,5 km
Start: parkeerplaats Spoorstraat 12, 9636 AV Zuidbroek tegenover supermarkt
Einde: Borg Welgelegen, De Vosholen 60, 9611 TD Sappemeer
OV: lijn 174, bushalte De Broeckhof, Zuidbroek of NS station Zuidbroek
lijn 174, bushalte Compagniesterpoort, Sappemeer of NS station Sappemeer Oost

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”.

U loopt Zuidbroek uit en komt door het Boerenbuitengebied met twee zogenaamde
overhoekjes van het project Grauwe Klauwier. Het Boerenbuitengebied is ook de naam
van een werkgroep van akkerbouwers die o.a. gericht is op bloemrijke bermen en het
verbeteren van de vogelstand.
Na het Boerenbuitengebied wandelt u door de Heemtuin, een prachtig natuurgebied
waar verschillende landschapstypen zoals die hier in het verleden hebben bestaan, zijn
nagebootst.
Na de Heemtuin loopt u door Tripscompagnie en door het Tripbos. Het was Adriaan Trip
die rond 1640 zich bezighield met de vervening van dit gebied.
De wandeling eindigt bij de veenborg Welgelegen, nu eigendom van het Groninger
Landschap. De tuin is toegankelijk. De ingang is aan de zijkant, Borgercompagnie.
Meer informatie www.groningerborgenpad.nl

Verlaat het parkeerterrein en ga rechts (Spoorstraat). Bij richtingaanwijzer 316/1 rechts, richting
Sappemeer. Daarna meteen links, Achter de Wal. Na het tunneltje meteen rechts, Poeltjelaan.
Op het eind van Poeltjelaan ga betonfietspad op, richting fietsknooppunt 20. Einde fietspad
rechtdoor over graspad, links staat een picknicktafel en een informatiebord. Einde graspad rechts
door de bocht, asfaltweg.
Weg maakt verderop haakse bocht naar links. Na 100 meter links, voor de groep bomen/
struikgewas langs. U loopt over een graspad, in de richting van een afsluitboom en verderop een
geel paaltje op de akker. Direct na de afsluitboom, rechts over graspad. Verlaat
boerenbuitengebied langs afsluitboom.
Rechtdoor over betonweg. Betonweg wordt fietspad. Einde fietspad steek weg over, links, verder
over schelpenpad.

Eerste weg rechts, halfverharde weg. Ga niet verder over schelpenpaadje. Links en meteen rechts
over graspad. U ziet links de boomgaard, heerlijke rustplek.
Ga tweede pad links, negeer zijpaden. Einde pad rechts, zandpad. Over twee houten vlonders. Na
tweede vlonder rechtdoor, na dertig meter links, verder over zandpad. Bij splitsing rechtdoor.
Waterpartij ligt aan rechterhand. Einde pad rechts grindpad, pad wordt schelpenpad.
U ziet links voor u een zwemvijver. Ga verder over schelpenpad. Einde pad rechts. Negeer
zijpaden. Einde schelpenpad links, graspad (bordje begrazingsgebied in de rug). Negeer pad naar
rechts. Loop naar Amerikaanse tulpenboom, ga hier rechts, graspad. U loopt via een heuvel het
terrein uit. Loop richting schelpenpad en ga rechtdoor (dus niet door klaphekje).
Einde schelpenpad over betonplateau richting weg. Ga links over asfaltweg. U loopt
Tripscompagnie in. Bij kruising rechts, betonweg, Tripscompagniesterweg. Links van u ligt de
vaart.
Bij kruising links, over de vaart. Weg oversteken. Rechtdoor, graspad. U loopt het Adriaan Trip bos
in. Steeds rechtdoor langs de vaart. Rechts ligt een plas. Schelpenpad buigt naar rechts, maar u
gaat rechtdoor, graspad. Vaart steeds aan linkerhand houden. Einde vaart en pad links, richting
betonfietspad. U verlaat Adriaan Trip bos. Ga rechtdoor over betonfietspad.
Na twee haakse bochten gaat fietspad over in asfaltweg. Eerste weg rechts. Borgercompagnie.
Vaart aan linkerhand. Einde Borgercompagnie rechts, u staat voor Borg Welgelegen. Vlak voor de
afslag naar rechts is een mogelijkheid om de tuin van Welgelegen in te gaan, over
Hasperbruggetje. Zeker de moeite waard!
Eindpunt Borg Welgelegen, Sappemeer.

====================================================================
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
Toorn & Boer financiële diensten
Kerkstraat 55b
9641 AN Veendam
0598 - 622166
info@toornenboer.nl

