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Langs verdwenen borgen

Rondwandeling Asingaborg, Ulrum 11 km


Start:

Terras eetcafé Neptunus    

Noorderstraat 1

9971 AB Ulrum


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”.



Routebeschrijving 

wkp in de tekst = paaltje wandelknooppunt


De wandeling start op het terras van eetcafé Neptunus. U loopt nu naar de hoofdweg, de 
Noorderstraat. Ga hier links voor het café langs. Daarna tweede weg rechts, 
H.Scholtenstraat. 


U komt voor de kerk langs en  ga meteen na de kerk links over het klinkerpaadje langs de 
kerk. Op het einde van het paadje en bij wkp 52, rechts (H. De Cockstraat). 


Einde weg rechts en verder over klinkerweg, Brugweg. Ga het kampeerterrein op, 
minicamping “de Watergeuzen” (dus niet over de brug). En volg het pad dat langs het 
water loopt. 


De Asingaborg is in 1809 afgebroken, het borgterrein is nu het Asingapark. De middeleeuwse 
kerk van Ulrum waar we langs wandelen heeft nog een herenbank van de laatste bewoners van 
de borg, de familie Van In- en Kniphuizen. 
De H.de Cockstraat herinnert aan de predikant die in het begin van de 19e eeuw een scheuring 
veroorzaakte binnen de Hervormde kerk, de Afscheiding, die leidde tot het ontstaan van de 
Gereformeerde kerk. 
Opmerkelijk is Zuidema’s klap, een gietijzeren brug over het Hunsingokanaal. Klap is de 
Groningse benaming voor een ophaalbrug. De brug is een rijksmonument.

http://H.de
http://H.de


Einde schelpenpad, links. Na ongeveer 100 meter en na huisnummer 7 gaat u rechts, 
klinkerweggetje. Einde klinkerweg links en daarna rechts door het toegangshek van het 
Asingapark.


U loopt het borgterrein van de Asingaborg op. Zijpaden negeren en achterin het park, 
voor het bruggetje rechts aanhouden. Neem daarna het eerste pad links en ga over het 
bruggetje. Pad komt uit op een klinkerweg (Trekweg).


Voor het Hunsingokanaal links. Daarna rechts de brug over. Na de brug en bij wkp 65 
links, graspad. Na ruim 2 km over het graspad komt u uit bij een brug en wkp 45. Ga hier 
rechts het graspaadje op, richting wkp 97. 


Bij splitsing links aanhouden. Bij asfaltweg rechts (Leenstertillen). Einde weg en bij wkp 97 
rechts, Vlakke Riet, richting Niekerk. U komt over de Houwerzijlstervaart. 


Bij wkp 90 links over betonfietspad, Weemsterpad. U komt over een bruggetje. Einde 
fietspad en bij wkp 91 rechts, richting Niekerk. Betonweg gaat over in betonfietspad en 
weer verderop in een klinkerpaadje. 


Einde pad bij wkp 87 rechts, Hoofdstraat richting Ulrum. Na de twee-kap boerenschuur 
gaat u links een grindpaadje op. Einde grindpaadje rechts over asfaltweg (Kanaalstraat). U 
gaat via de brug Zuidema’s klap het Hunsingokanaal over. Verder over betonweg.


Bij wkp 50 rechts, betonweg (Wester Aikemapad).  Bij paddestoel 24251 maakt u een 
haakse bocht naar rechts. Einde weg en bij wkp 51 weg oversteken en rechtdoor over 
grind fiets / voetpad. Einde pad rechts (Spoorstraat) en meteen weer rechts. Daarna 
maakt u een bocht naar links. 


U komt uit op de hoofdweg (Elensterweg). Ga hier links. Nu rechtdoor tot eindpunt 
eetcafé Neptunus. 


Einde wandeling




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

Genoten van deze wandeling? 

Vriend van het Groninger Borgenpad 
Eetcafe Neptunus 
Noorderstraat 1 
9971 AB Ulrum 
0595-401251 

info@eetcafeneptunus.nl



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 heeft de ANBI status.
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