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____________________________________ 

Langs verdwenen borgen
Routebeschrijving rondwandeling Tammingahuizen.  
13,8 km.

Start/einde: Marktplein 1, 9919 AP Loppersum
OV: NS station Loppersum of bushalte station Loppersum

wkp = wandelknooppunt

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/

De wandeling start voor de kerk. Ga over het klinkervoetpad rechts van de kerk. Pad 
maakt haakse bocht naar rechts. Einde pad links (Kerkpad). Einde Kerkpad rechts, 
Tuinbouwstraat. Tuinbouwstraat gaat over in voet/fietspad. 

Voetpad komt uit op Fruitlaan, hier even rechts en meteen weer links en verder over 
voetpad. Bij kruising van paden rechtdoor. Einde pad, bij wkp 24 links, asfaltfietspad 
parallel aan de Wijmers. 

Tammingahuizen lag aan de Stadsweg, de eeuwenoude verbinding tussen Groningen en 
Emden. Voor het huidige verkeer speelt de Stadsweg geen rol van betekenis meer. 
Bijzonder is dat een deel van deze oude weg nog onverhard is waardoor je je in 
vroegere tijden waant. Dit onverharde deel, met Tammingahuizen, is opgenomen in de 
wandeling.
De prachtige Petrus en Pauluskerk (13e-16e eeuw) in Loppersum is het start- en 
eindpunt. De kerk is te bezichtigen (sleutel bij de wereldwinkel ). Er staat een herenbank 
van de families Rengers/Tjarda van Starkenborgh. Onlangs is de restauratie van het 
orgel voltooid (2019), waarbij de barokke elementen met veel goudversieringen in volle 
luister zijn hersteld. 
Tijdens de wandeling komen we langs terreinen waar ooit borgen stonden, zoals 
Tuwinga in Ten Post, Tammingahuizen bij Kröddeburen en De Juist onder Loppersum. 
Alleen Tammingahuizen is nog goed zichtbaar in het landschap. Zie 
www.groningerborgenpad.nl

http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen
http://www.groningerborgenpad.nl


Bij wkp 26 rechts, weg oversteken en via het bruggetje de Wijmers oversteken. 
Schelpenfietspad, Ockemaheerdpad. Het schelpenpad gaat over in een betonpad. Bij 
kruising van paden links, betonfietspad, richting Garrelsweer/Winneweer. Daarna rechts, 
grindvoetpad, Tjuchumerpad, richting Winneweer. Einde grindpad rechts, asfaltweggetje. 

Steek de N360 over en daarna rechtdoor over smal klinkervoetpad, Trekweg. Einde pad 
links, Trekweg. Na huisnummer 21 rechts over bruggetje. Na bruggetje direct rechts, via 
rond pleintje naar klinkerpad (Kerkepad).

Einde Kerkepad, wkp 27, rechts, Stadsweg. Blijf Stadsweg volgen, verderop loopt u 
Winneweer in. Bij huisnummer 157 links, fietspad, H.J.Ritsemapad. Na ruim een kilometer 
einde pad, ga hier rechts, (Medenweg). 

Medenweg gaat over in Oldersumerweg. Na plaatsnaambord Ten Post na veertig meter 
links, grindvoetpad, Ons Pad. Einde pad rechts, asfaltweg (B.Kuiperweg). De weg buigt 
naar links en komt uit bij een hoofdweg, ga hier rechts. Bij de brug steekt u het 
Damsterdiep over. Daarna meteen rechts, Jaagpad. 

Einde pad steek weg over en steek rechtdoor naar Eestumerweg. Steek verderop de 
Rijksweg over via oversteek voor voetgangers. Ga rechtdoor, verder over de 
Eestumerweg.

Na een halve kilometer, bij parkeerplaats en picknicktafel, rechts, onverhard pad.  Ga 
gedurende 1,3 km verder over graspad, een stuk onverharde Stadsweg. Halverwege, bij 
hekwerk rechts ziet u het begin van de oprijlaan van de voormalige borg Tammingahuizen. 

Einde graspad, bij wkp 57,  links, asfaltweg (Delleweg). Na ruim een kilometer, bij wkp 56, 
rechts, fietspad, Juisterpad. 

Bij splitsing rechts aanhouden. Bij kruising van paden rechtdoor. Juisterpad gaat over in 
weg, Nieuwe Tuinen. Ga rechtdoor en steek de brug over. Rechtdoor over Lagestraat en 
Hogestraat richting Marktplein en de Petrus en Paulus kerk. Einde wandeling.

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

Genoten van deze wandeling? 

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