
Routebeschrijving Archeotrail Groningen 

Redmer Alma & Roseanne Bouma 

 

1. Om 11:00 start de masterclass bij de Harsenssbosch Adorp (locatie: Winsumerweg (N361)). 

Hier kan men parkeren en is het ongeveer 10 minuten heen en 10 minuten terug naar de 

Harsenssbosch. Hier bezoekt u het terrein van de zestiende-eeuwse borg en het daarbij 

gelegen terrein van zijn voorganger, het middeleeuwse steenhuis. 

 

2. Hierna is de mogelijkheid om te lunchen op eigen gelegenheid. 

 

3. Om 13:00 start de masterclass in de Oude Kerkstraat in Sauwerd (locatie: Oude Kerkstraat, 

9771 BL Sauwerd). Vervolg hiervoor de N361 richting Sauwerd en sla hier af naar de Oude 

Kerkstraat. Hier kijkt u uit over het borgterrein van de Onstaborg. 

 

4. Om 14:00 start de masterclass bij de kelders van Alma (locatie: Alma, Wolddijk 44, 9781 TK 

Bedum). Rijd hiervoor vanaf Sauwerd een stukje terug via dezelfde N361. Sla vrij snel al af 

naar de Munnikeweg, die overgaat in de Pijpsterweg, en sla dan linksaf de Wolddijk op. De 

Wolddijk doorloopt bij de Poel een halve cirkel. Hieraan is een middeleeuwse dijkdoorbraak 

te herkennen. De Wolddijk is na die doorbraak om de diep weggeslagen grond heen gelegd. 

Sla vervolgens na 200 m rechtsaf de oprijlaan van de voormalige borg Alma op. 

 

5. Om 15:45 start de masterclass bij de borg in Ewsum (locatie: Oosterburen, 9991 NB 

Middelstum). Volg hiervoor de Wolddijk vanaf Alma die overgaat in de Westerdijkshorn. Ga 

na een kilometer, linksaf de Lageweg in. De naam verandert bij Onderdendam in Stadsweg, 

wat eraan herinnert dat dit de oude weg was die van daar naar de stad Groningen voerde. Ga 

in Onderdendam rechtsaf (de Achterweg) en dan direct weer linksaf de Middelstumerweg 

op. De Middelstumerweg gaat over in de Onderdendamsterweg. Volg deze weg tot aan 

Middelstum. Rijd via de Burgemeester F. van Ankenweg, Menthedalaan en Grachtstraat 

langs de kerk en sla dan linksaf de Burchtstraat in. Hier rijdt u langs het oude poortgebouw 

van de Asinga. Sla daar rechtsaf de Asingalaan in en dan direct linksaf de Onno van 

Ewsumlaan in. Hierna slaat u rechtsaf de Oosterburen in en dan kunt u parkeren aan uw 

rechterkant. Hier wandelen we op de lange oprijlaan tot 16:15. 

 

6. Om 17:00 start de masterclass bij het oude borgterrein in Stedum (locatie: Weemweg 61, 

9221 RC Stedum). Via Middelstum rijdt u langs de Delleweg naar Stedum. Rijd rechtdoor tot 

over het spoor. Direct na de spoorwegovergang is de indrukwekkende oprijlaan van de borg 

Nittersum zichtbaar aan uw rechterkant. Rijd de Delleweg verder door en sla rechtsaf de 

lopsterweg in. Volg deze Stedum in en sla rechtsaf de Weemweg in. De masterclass duurt tot 

17:30. 

 

7. Dit is het einde van de Archeotrail Groningen 


