
Wandelen is beleven. Verrast worden door de parels van Groningen. Al wandelend genieten van de 
borgen en de kerken in het Groninger land. In 2022 is er weer veel gewandeld, ook in toenemende 
mate door jongeren.  De korte rondwandelingen zijn onverminderd populair.  

 

  

 

Nieuwe rondwandelingen  

Er zijn 2 nieuwe rondwandelingen langs de verdwenen borgen gepubliceerd.  

• Rondwandeling Asingaborg 11 km, Ulrum  
• Rondwandeling Onstaborg 9,7 km, Sauwerd 

Op de website staan nu 30 rondwandelingen, verdeeld in wandelingen langs bestaande en 
verdwenen borgen. 
 

Jaarverslag Groninger Borgenpad 2022 

Kees:Wat leuk een lange 
afstandswandeling door Groningen en ik 
ga het zeker bewandelen want Groningen 
ligt in het hoekje van het land wat snel 
wordt vergeten.Denk dat ik in april afreis 
naar Groningen en maak er gelijk een 
tweedaagse van. 

 



Presentatie Groninger Borgenpad 
 

Het Pronkjewailpad heeft in 2023 als thema de Groninger borgen. Op uitnodiging van de organisatie 
presenteerde het Groninger Borgenpad zich op 12 november tijdens de slotmanifestatie van het 
Pronkjewailpad. In het buurthuis van Vinkhuizen kregen de wandelaars een indruk van de vele 
wandelingen die het Groninger Borgenpad tot nu toe heeft ontwikkeld. Een deel van de wandelaars 
bleek het GBP al ontdekt te hebben. 

 

 

 

Publiciteit 2      

• Promotie van wandelingen via kranten en Facebook 
• Er verschenen 2 nieuwsbrieven. Er was een toename naar 600 abonnees 
• De website 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 

Het bestuur vergaderde tweemaal. Op beide vergaderingen stond de uitbreiding van de lange 
afstandswandeling naar Steinhaus Bunderhee op de agenda. Publicatie van deze uitbreiding staat 
gepland in 2023. 
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Vrienden van Groninger Borgenpad 

We zijn blij met nieuwe vrienden van het GBP 

• Menkemaborg, Uithuizen 
• Diner cafe the 70s, Lauwerzijl 

We danken de Vrienden voor hun steun; daardoor kunnen we onze wandelingen kosteloos blijven 
aanbieden.  

 

  
Sjoeke:  

Prachtig wat een mooie site en wat een werk hebben  jullie verricht. Jullie maken de vakantie naar het 
buitenland overbodig.Wat ik daar doe kan gewoon in Groningen. Een nieuwe wereld gaat voor mij open.Hier ga 
ik zeker gebruik van maken. 


