
1918 De Piloersemaborg / Zuidhorn18

Praktische informatie:

Afstand: 18 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Zuidhorn
Stationsweg 2
9801 BA Zuidhorn
Coördinaten: 53°14’53” N   6°24’22” E

Horeca:
Alleen in centrum

Onderweg geen horeca 1. Vanaf voorkant van stationsgebouwtje LA, bomenrijke laan 
langs (l) fietsenstalling en spoor (Stationsweg, staat iets verderop, 
wordt Wilhelminalaan). Na huisnr 68 op kruising RA (Burg. Krui-
singalaan). Tegenover huisnr 10a LA, voor huisnr 4 trapje op en 
RA. Aan einde LA, winkelstraatje met rechterbochtje. Voor oude 
Raadhuis (een restaurant) RA en direct daarna LA (Kerkstraat).  
Na huisnr 5 schuin RD en na smeedijzeren hekje kerk links van u 
passeren. Na volgend dito hekje RA (Schoolstraat). Na wat bocht-
jes, en stukje langs muur, aan einde LA. Na huisnr 33 RA (Molen-
straat) en na weer een huisnr 33 LA (Sarriespad). Aan einde RA 
(Jellemaweg, staat verderop waar u met rechterbocht meegaat 
(Frankrijkerlaan)). Let op: op 1e hoek van grote serviceflat 
(Eiberhof) LA, klinkerfietspaadje, passeer daarover rechts van u 
huisnr 5. Na wat bochtjes bij huisnr 16 met linkerbocht meegaan 
en direct daarna, tegenover carport van huisnr 9, RA. Na park (l) 
aan einde RA (neem eerst naar links even een kijkje bij infopane-
len over de Hanckemaborg).

2. Aan einde LA (De Gast), blijf weg volgen, onderweg geniet u 
van vele prachtige panden en gaat spoor over. Na een kleine km 
kruist u Van Starkenborghkanaal en loopt Noordhorn in. Na 400m 
bij Aw RD blijven gaan (Langestraat). Bij de molen RD (nog steeds 
Langestraat), blijf weg volgen, onderweg na huisnr 66 op ongelij-
ke kruising RD (Noorderweg).  

Eenzaam en verlaten rijst boven het Groninger akker- en weidelandschap 
de prachtige Piloersemaborg uit 1633 op, een uniek en omvangrijk monu-
ment in de Groninger Ommelanden. Het oude, statige grote huis heeft door 
de eeuwen heen zijn voorname en bijzondere sfeer ademende karakter 
behouden. Voordat u daar bent, maakt u eerst een leuke rondwandeling 
door het fraaie Zuidhorn en wandelt u daarna via Noordhorn het Groninger 
landschap in.  
 
Door gebrek aan wandelpaden zijn de eerste kilometertjes wat aan de taaie 
kant. Naar de Borg toe en ook tijdens de terugweg kuiert u ontspannen over 
een enkele landweg, stille fietspaden en rustige, landelijke asfaltwegjes via 
Noordhorn weer naar het station. Deze route loopt bijna geheel over 
verharde paden en wegen.
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Blijf deze bochtige weg ca 2 km volgen, wordt ongeveer halverwe-
ge Noordhornerweg, daar loopt u heel even langs riviertje Oude 
Riet. Na die 2km, bij fietsknooppuntbordje 83, met rechterbocht 
meegaan. Ruim 100m daarna, in linkerbocht bij bakstenen elek-
trahuisje, RA (Jensemaweg), stil asfaltwegje. Na 1½ km, in 
linkerbocht voor boerderij, RD!, fietspad richting Aduard-Noord-
horn. Na huisnr 11a gaat betonplatenweg over in halverharde 
landweg met fietspad en maakt daarna flinke rechterbocht.  
300m daarna, bij fietsknooppuntbordje 95, LA, betonplatenfiets-
pad richting Piloersemaborg.

3. Na 500m (u bent inmiddels de borg gepasseerd), na linker 
bochtje, op klinkerweg LA. Loop (de P-plaats rechts van u passe-
rend) over schelpenpaadjes met de klok mee een volledig rondje 
om de borg. Aan einde LA, passeer links van u die P-plaats en 
loop fraaie oprijlaan uit. Na okergele hekken aan einde RA, u bent 
nu in Den Ham, volg linker tegelpad. Na 500m, tegenover huisnr 
42, RA (Ds. Koppiusweg). 50m na huisnr 28 LA, betonplatenpad 
(hier iets rechtdoor is een mooi kerkje te zien, u kunt er ook even 
omheen lopen). Aan einde van betonplatenpad RA. Na een kleine 
km, voor huisnr 11 (bij hoek rechts van weg), RA (Lageweg), loop 
weg uit. Na een dikke km aan einde RA (Spanjaardsdijk Noord). 
Na 1km bij fietshandwijzer LA, fietspad richting Noordhorn, loop 
fietspad uit.

4. Aan einde loopt u over klinkerstraatje Noordhorn in. Let op: 
direct na huisnr 11 LA, tegelpad tussendoor huizen, en na brugje 
voor huisnr 74 RA. Op klinkerweg LA (Borgweg). Aan einde RA, 
blijf weg volgen (Hamsterpad, wordt Moeshorn). Tegenover huisnr 
32 LA (Oosterweg). Na wederom een huisnr 32 RA (Torenstraat). 
Direct na kerktoren LA (Torenpad) en bij kerkheghoek ook LA, 
Torenpad nog even volgen. Na huisnr 1, dus nog naast kerk, RA 
(Torenhof). Loop klinkerstraatje, met linkerbochtje om huisnr 6 
heen, uit. Aan einde RA (Oosterweg). Tegenover huisnr 6 LA 
(Sicke Benninghestede) en gelijk! RA, tegelwandelpad. Voor molen 
LA (Langestraat). Blijf RD gaan, ga bij kanaalbrug rechts van weg 
lopen. Ruim 50m na kanaal schuin RA (De Gast), blijf weg volgen. 
Na ca 500m, na spoor, LA naar het station.
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