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___________________________________


“Langs verdwenen borgen”  


Rondwandeling Onstaborg, Sauwerd. 9,7 km


Start: parkeerplaats station Sauwerd

          Stationsstraat, 9771 AD Sauwerd


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 

Ga met de rug naar het spoor staan en ga links. Na huisnummer 43 rechts, rood voetpad, 
Spoorpad. Einde pad links, de Stuw. Daarna rechts, Langs de Tocht. Negeer zijpaden. 
Verderop haakse hoek naar rechts, over bruggetje en links. 


Na ongeveer 60 meter bij oversteekplaats de Provincialeweg oversteken en links, 
fietspad. Bij wkp 23 rechts, Hekkumerweg. Bij wkp 15 rechtdoor, betonfietspad. Bij de 
brug en bij wkp 16 rechtdoor, richting wkp 17. U komt over een bruggetje. 


Bij wkp 17 rechtdoor richting wkp 26, Karspelweg. U loopt achter de boerderij “de Raken” 
langs. Verderop over bruggetje en na een paar honderd meter loopt u Groot Wetsinge in. 
Na laatste huis en bij wkp 16 rechts, smal klinkerpaadje, Valgeweg. U loopt Groot 
Wetsinge uit. 


De wandeling komt door Wetsinge. Ook hier heeft een borg gestaan met de naam Onstaborg. Er 
is vrijwel niets van het borgterrein terug te vinden. De N361 ligt er deels overheen. Wetsinge is 
een aardig dorp met een mooie -herbouwde- weem en daarnaast een kerkhof. 
Na Wetsinge gaat de wandeling langs het oude borgterrein van de Onstaborg in Sauwerd. 
Doordat de wierde van Sauwerd hier deels is afgegraven ontstond er een flink hoogteverschil. 
Bij deze afgraving zijn de oude fundamenten van de borg verwijderd, zo bleek bij opgravingen in 
1997. Bij de opgraving bleek ook dat het steenhuis waaruit de borg voortkwam, een flink 
gebouw moet zijn geweest met een omvang van van 70 x 40 meter met muren van 1,75 meter 
dikte. 
De gracht rondom de borgstee is in 2022 hersteld.



Na ongeveer een halve kilometer komt u door Klein Wetsinge. Na het plaatsnaambord 
Sauwerd gaat u meteen rechts, asfalt voetpaadje (Singelweg). Over bruggetje en daarna 
over een erf en rechtdoor, beton weggetje. Singelweg gaat over in Burchtweg. 


U komt langs het terrein van de Onstaborg. Daarna eerste weg links, Schuttersweg. Einde 
weg links, Oude Kerkstraat. De weg maakt haakse hoek naar rechts. U komt langs de 
oude begraafplaats. Ga de tweede weg rechts, Noorderweg. Einde weg weer rechts.


In de bocht gaat u links het klinkervoetpad op (Merenweg). Einde voetpad rechts. Ter 
hoogte van de oprit van het eerste huis steekt u links de Provincialeweg over. En 
rechtdoor over het fietspad. 


Fietspad maakt haakse bocht naar rechts en ga meteen weer links. U loopt achter het 
voetbalveld langs. Blijf op het asfaltpad en op het einde van dit pad gaat u rechtse over 
smal asfaltweggetje (Oosterstraat).


Na ongeveer 600 meter eerste pad links, Arwerderpad. Loop steeds rechtdoor, u komt uit 
bij het station.


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

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.
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