
Groninger Borgenpad 
____________________________________ 

Rondwandeling Verhildersum 14 of 12 km

Start:   parkeerplaats borg Verhildersum, Wierde 40, 9965 TB Leens
OV:     bushalte borg Verhildersum, lijn 65

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 kunt u beginnen of eindigen met een rondje door de prachtige tuin rondom 
de borg. 

Loop vanaf de parkeerplaats naar de brug voor de borg. Ga voor de borg links, 
schelpenfietspad. Voor bruggetje rechts. Daarna links, over een bruggetje. Einde 
schelpenpad, rechts aanhouden, asfaltweg. Je passeert een huis en daarna rechts, 
fietspad. Ga door fietstunnel.

Einde fietspad bij wegwijzer 13226 links. Weg buigt af naar rechts, Schaapweg.
Einde weg, bij paddestoel 24276/001 rechts (Grijssloot). Negeer fietspad links. Einde weg 
rechts, asfaltfietspad, Raijlandsepad.

Ga links over bruggetje, Grijsslootvonder. Ga verder over fietspad, fietspad wordt 
asfaltweg. Bij bosrand aan linkerkant  100 meter doorlopen en dan het bos in,graspad 
(Staatsbosbeheer, Hogeland). Graspad gaat schuin naar links, einde graspad links 
aanhouden, schelpenpad.

Verhildersum had ooit een westelijke en oostelijke vleugel en een poortgebouw. Dat 
maakte een andere indruk dan het huidige huis. (Zie afbeeldingen op 
www.groningerborgenpad/verhalen). Wat overbleef is echter ook zeer de moeite waard. 
Het interieur van Verhildersum laat zien hoe in de 19e eeuw in een landhuis werd 
gewoond. Daarmee vult Verhildersum de Menkemaborg goed aan, want in Uithuizen 
zien we een 17e en 18e eeuwse inrichting. Bijzonder fraai is ook de tuin met de beelden 
van Eddy Roos. 
De rondwandeling gaat over het borgterrein van Starkenborgh of Borgweer. Zie voor 
meer informatie www.groningerborgenpad.nl 

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


Volg pad rondom het voormalig borgterrein Starkenborgh/Borgweer. Ga eerste pad links 
en passeer de afsluitboom. Steek de weg  weg over en ga rechtdoor over het fietspad, 
Van Starkenborghpad.

Na 400 meter (wkp 51) links, fietspad op. Einde fietspad, steek weg over, ga verder over 
beton fietspad (wkp 53). U komt over een bruggetje en ga rechtdoor. U kruist een weg en 
ga verder over de W.H.Timersmastraat. 

U komt voorbij Beweegcentrum de Marne en daarna rechts, schelpenpaadje (Swaart 
Padje). Einde schelpenpad links ( R.N.Woldringstraat ). Bij kruising links, steek de 
provinciale weg over en ga rechtdoor, Klaarkampenweg. 

Bij de brug is er een mogelijkheid de route in te korten. Gebruik voor de verkorte route de 
cursieve tekst in het tekstvak hieronder.

Ga over de brug en meteen rechts, fietspad Wehesterzandpad. Verderop komt u over een 
bruggetje en loop door tot telecommast. Ga hier, bij paddestoel 24263/001 rechts, richting 
Leens. Verder over fietspad. Einde fietspad, bij paddestoel 24266/001rechts, 
asfaltweggetje richting Leens (Douwen).

Bij paddestoel 24267/001 (wkp 44) rechts over de brug en meteen links, richting Leens. Bij 
paddestoel 24269/001 (wkp 49) rechts, fietspad richting borg Verhildersum, 
Scheeftilsterpad. Einde pad links, brug over (Dijktilsterweg). Na 200 meter rechts, 
landgoed borg Verhildersum. 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.

Rekening nummer NL76 RBRB 0787 6721 30 t.n.v. Stichting Groninger Borgenpad
====================================================================

Voor de brug rechts en loop door over de Trekweg tot voorbij de volgende brug en dan 
bij paddestoel 24269/001(wkp 49) rechts, fietspad richting borg Verhildersum, 
Scheeftilsterpad. Einde pad links, brug over (Dijktilsterweg). Na 200 meter rechts, 
landgoed Verhildersum.

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

info@eetcafeneptunus.nl


