
Groninger Borgenpad 
____________________________________ 

Routebeschrijving rondwandeling Allersmaborg 11,7 km

Start: parkeerterrein bij de molen, Mentaweg 1, 9892 TA Feerwerd
OV:    lijn 36, bushalte bij de brug in Feerwerd.

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/

wkp = wandelknooppunt

Verlaat parkeerterrein en ga rechts (Mentaweg). Vrijwel meteen links, over de brug. 
Negeer zijwegen en verderop na de begraafplaats links, richting Ezinge. Ga verder over 
het fietspad, het Lucaspad. Einde fietspad en bij wkp 96 rechts, asfaltweg 
(Middagsterweg).

Verderop komt u langs het parkeerterrein van de Allersmaborg. Ga hierna links het 
borgterrein op, een roodverhard toegangspad, Allersmaweg. Ga door hek en tweede 
schelpenpad links. U loopt langs een informatiebord van Staatsbosbeheer. Rechts ligt de 
Allersmaborg.

Einde schelpenpad rechts. U loopt om de borg. Ga bij tegelpad rechts, u komt voor de 
toegangsbrug langs. Ga rechtdoor en verlaat het borgterrein. Bij de weg links, 
Middagsterweg.

De wandeling begint bij de molen van Feerwerd en gaat vervolgens door het dorp. Aan 
het einde van het dorp kun je rechts een bolling in het weiland zien. Daar heeft vroeger 
één van de borgen van Feerwerd gestaan. Er hebben in Feerwerd zeker drie borgen 
gestaan.
Na enkele kilometers passeren we Allersmaborg. Uiteraard gaan we het borgterrein op 
en lopen om de borg. De borg is niet toegankelijk. We vervolgen onze weg en schampen 
het Reitdiep. Het is een aanrader om via de trap de dijk op te gaan en een kijkje te 
nemen op het meanderende Reitdiep. Na Aduarderzijl lopen we richting Garnwerd. In de 
Burg. Brouwersstraat lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Dan voor café Hammingh langs 
en daarna via het dorp, over een graspad en langs het Aduarderdiep naar Feerwerd 
terug.
Voor meer informatie over Feerwerd en Allersmaborg: www.groningerborgenpad.nl

http://www.groningerborgenpad.nl
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Na ongeveer 700 meter, bij bosje en picknickbank, links schelpenpad op om blik te werpen 
op het Reitdiep. Weer terug en ga links. Verderop loopt u Aduarderzijl in.

Einde weg links, Zijlsterweg. U loopt voor het witte waarhuis langs en richting de brug. Via 
de trap bij de sluis omhoog voor een blik op het Reitdiep. Je loopt Aduarderzijl uit. Ga 
verder over de Antumerweg gedurende twee kilometer. Vlak voor einde Antumerweg links, 
graspad. Graspad loopt over in weg  (Hunzeweg). U loopt Garnwerd in. 

Eerste weg links en ga voor de kerk langs, Burg. Brouwersstraat. Ga verder over 
klinkerweg en na huisnummer 11 links en meteen weer rechts. Loop deze straat uit tot 
voorbij Cafė Hammingh. 

Bij de brug rechts,(Hunzeweg). Loop via de Hunzeweg het dorp weer uit. Na huisnummer 
1 links, graspad van het Ommetje (wkp 4). Slootje links houden en verderop links over 
bruggetje. Vervolg het graspad dat uitkomt  op de Torensmaweg. Ga hier links, over het 
Aduarderdiep en rechts het fietspad op richting het Reitdiepveer, Groenelaan.

U komt voor camping Aduarderzljl langs. Einde fietspad/weg links,richting Feerwerd. Bij 
driesprong links aanhouden, een doodlopende weg in, Oosterweg. Voor voetgangers is dit 
geen doodlopende weg. 

Na huisnummer 13 rechts en daarna links, richting de brug. Na de brug rechts naar het 
parkeerterrein bij de molen.

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

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

Vriend van het Groninger Borgenpad
Bed & Broodje De Kastanje

Haven 10
9891 BA  Ezinge

0594-622177
www.de-kastanje.nl
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