Groninger Borgenpad
____________________________________
Routebeschrijving Zeerijp - Appingedam 12,8 km
Start: Jacobuskerk. Borgweg 11, 9914 PC Zeerijp
Einde: Nicolaikerk, Wijkstraat 30, 9901 AJ Appingedam
OV:
lijn 45, bushalte Borgweg, Zeerijp
lijn 6 of 561 bushalte ’t Bolwerk of NS station Appingedam

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 start bij de imposante kerk van Zeerijp, gebouwd in het begin van de 14e
eeuw. De ingangsportalen zijn prachtig gedecoreerd. In het interieur zijn grafzerken en
rouwborden die herinneren aan de tijd dat hier maar liefst vier borgen stonden.
Ook Eenum heeft een Middeleeuwse kerk en vlakbij de kerk lopen we langs de plek waar
het Huis te Eenum heeft gestaan.
De wandeling komt langs Ekenstein en Rusthoven, twee buitenhuizen gelegen aan het
Damsterdiep.
De wandeling eindigt in Appingedam, midden in het historische hart bij de Nicolaikerk. De
kerk is uit de 13e eeuw en is de grootste kerk van de Ommelanden.
Meer informatie: www.groningerborgenpad.nl/verhalen

Ga met de kerk in de rug naar rechts (Borgweg), na 300 meter voetpad rechts, Borgsingel
(Borgweg en Borgsingel lopen om voormalig borgterrein).
Einde voetpad, links, betonpad, (Woldweg). Beton pad gaat over in grint. Einde pad links
(Bosweg). Na 170 meter, na huisnummer 12, rechts graspad op.
(Let op: Als het graspad slecht begaanbaar is Bosweg blijven volgen totdat aan de
linkerkant de Pastorieweg komt)
Na 300 meter naar links, er staan een drietal bomen op een rij, en loop naar de weg
(Bosweg). Bij weg links en na 70 meter rechts, Pastorieweg.
Eerste klinkervoetpad rechts, richting kerk. Na de kerk meteen links, voetpad, Kosters
toen. Einde pad links (Kerkpad). Einde Kerkpad rechts, Poortweg. Wandel eventueel over
het voormalig borgterrein van het Huis te Eenum.

Einde Poortweg rechts, links ligt een vaart. Einde weg links richting Oosterwijtwerd.
Ga verder over fietspad. Na 800 meter rechts, Gerichtsweg, gaat over in onverhard pad.
Steek spoorwegovergang over.
Ga verder over graspad tussen sloten. Einde graspad rechts asfaltweg.
In de bocht rechtdoor, Alberdaweg, grindpad. Na 100 meter via plank over de sloot, door
hekje. Loop verder over begrazingsgebied van Staatsbosbeheer. Verlaat het terrein via het
hekje en steek de weg over, de N360 over. Goed uitkijken.
Bruggetje over en door hekje en bij het schelpenpad links, park landgoed Ekenstein.
Eerste pad rechts, volg dit pad, ga drie bruggetjes over. Na derde bruggetje voor
kinderboerderij naar links en loop door naar het parkeerterrein.
U gaat over het parkeerterrein, voor het Schathoes langs naar Ekenstein. Ga eventueel
even links om de voorzijde van Ekenstein vanaf de weg te bewonderen.
Loop terug naar het Schathoes. Ga links langs het Schahoes door het hek het park in,
schelpenpad. Houd links aan, negeer na 50 meter pad links, einde pad links, negeer zijpaden. Na
100 meter links over bruggetje, betonpad, Tiggelpad.
U loopt langs Rusthoven. Ga over bruggetje, het betonpad wordt een onverhard pad. Na 500
meter pad links, naar open plek met picknickbank. Bij de weg rechts, asfaltweg. Ga links de brug
over en direct weer links, Stadsweg, richting Appingedam.
Verderop brug links oversteken, richting Tjamsweer. Na de brug meteen rechts, Westersingel. Na
500 meter komt u weer over een brug. Na 70 meter rechts, Fietspad, Fivelkade.
Blijf fietspad volgen, fietspad wordt klinkerweg. Ga rechtdoor Cornelis Albertsstraat in. Einde straat
rechts, meteen weer links, Solwerderstraat. Na huisnummer 14 rechts over bruggetje. Rechtdoor
richting kerk (Oude Kerkstraat). Hier op het plein bij de Nicolaikerk en het oude stadhuis eindigt
deze wandeling.

====================================================================
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.
====================================================================

