Terugbrengen naar de receptie van De Drie Provinciën,
dank u!

Autoroute Groningse borgen (154 km)
Voor navigatie scant u de QR-code met uw smartphone, gebruikt u de
Googlemaps-link of plan de route via de postcodes met uw navigatiesysteem.

1 Allersmaborg in Ezinge
Adres: Allersmaweg 64, 9891 TD Ezinge
Telefoon: 0594 628 055
Website: https://beijkcatering.nl/allersmaborg/
Bezoekbaar?
Ja, elke 1e zaterdag van de maand is er de mogelijkheid om
de Allersmaborg te bezichtigen.
Maak een afspraak via info@allersmaborg.nl

2 Verhilversum
Adres: Wierde 40, 9965 TB Leens
Telefoon: 0595 571 430
Website: https://www.verhildersum.nl/nl/
Bezoekbaar? Ja!
Borg, Koetshuis, Expositieboerderij, Arbeidershuisje:
Dinsdag t/m zondag 10.30 - 17.00 uur
Restaurant Ons Schathoes: Woensdag t/m zondag 10.30 - 18.00 uur, op dinsdag is het museumcafé
in de Boerderij wel geopend.
Tip: Streekmarkt op elke 3e zaterdag van de maand 10.00 - 16.00 uur
Museum online kaartverkoop / vooraf reserveren
Over deze borg
Verhildersum is een borg direct ten oosten van het dorp Leens in de gemeente Het Hogeland van de
Nederlandse provincie Groningen. Heden ten dage wordt de borg museaal beheerd en is gedeeltelijk
in 19e-eeuwse stijl ingericht. De borg kan een groot deel van het jaar worden bezichtigd en heeft een
mooie oprijlaan. Daaromheen liggen de tuinen, met daarin bronzen beelden gemaakt door Eddy
Roos. Met rondom de landerijen, deels in vroeger tijden verhoogd tot wierden. Daar groeit graan en
gras, ligt een oude boomgaard en er lopen historische koeienrassen.
Dit museale landgoed vertelt het verhaal van het Hogeland in de 19e eeuw. Over oude adel en
nieuwe borgbewoners, een innovatieve, opkomende boerenstand en de landarbeiders.

3 Breedenborg
Adres: Breede 1, 9989 TA Warffum
Telefoon: 06 517 537 42
Website: https://www.breedenborg.nl/
Bezoekbaar? Nee.

4 Ewsumborg
Adres: Oosterburen 1, 9991 NB Middelstum
Telefoon: 0595 552 195
Website https://www.opewsum.nl/
Bezoekbaar? Ja!
Ja, met theeschenkerij
De tuinen zijn tussen zonsopkomst en zonsondergang vrij
te bezoeken.
OPENINGSTIJDEN:
ma t/m vr van 11.00 tot 17.00 uur
za en zo van 12.00 tot 17.00 uur
Over deze borg
De borg
Een indrukwekkend borgterrein met een rijke historie die teruggaat tot de vijftiende eeuw. De borg is
in de loop der tijd uitgegroeid tot één van de fraaiste borgen in de Ommelanden. Veel is verloren
gegaan, maar de boerderij met schuur en het koetshuis vertellen een historisch verhaal.
Neem een kijkje Op Ewsum, ga terug in de tijd, geniet van een rondwandeling en bezoek onze tuinen.
Theeschenkerij
De theeschenkerij bevindt zich in het oude schathuis, ook wel het koetshuis genoemd. In de gezellige
theeschenkerij kun je terecht voor thee of koffie met iets lekkers. Dat lekkers, zoals onze beroemde
appeltaart of brownies, maken we, net als alle andere taarten en koeken, zelf.
Ook lunchen en het organiseren van een high tea behoren tot de mogelijkheden.
De tuinen
In de borgtuin verbouwen we groenten en fruit zoals ze dat rond 1800 ook deden. De oude fruitmuur
houdt de warmte van de zon vast, waardoor er zelfs perzikken en abrikozen groeien. Al het verse
fruit en de groente gebruiken we om mee te bakken en koken.
De tuinen zijn tussen zonsopkomst en zonsondergang vrij te bezoeken.
De bloemenweelde is overweldigend met veel variatie en kleur. In de tuin staan niet alleen planten,
het wemelt er ook van de vlinders en bijen en als je geluk hebt zie je de ijsvogel over de gracht
vliegen. In die gracht zwemmen koi karpers die af en toe even nieuwsgierig aan de oppervlakte
komen. En laten we de konijnen niet vergeten.
Voor de theeschenkerij staat een plantenverkooptafel, waar je planten kunt kopen die ook in de tuin
staan. Misschien heb je inspiratie opgedaan voor je eigen tuin. Daarbij verkopen we de groente en
het fruit in het seizoen dat ze geoogst kunnen worden.

5 Rensumaborg
Adres: Rensumalaan 3, 9982 BH Uithuizermeeden
Telefoon: 0596 413 637
Website https://www.opewsum.nl/
Bezoekbaar? Deels.
Het terrein is toegankelijk voor publiek, maar de borg
is niet te bezichtigen.

6 Menkemaborg
Adres: Menkemaweg 2, 9981 CV Uithuizen
Telefoon: 0595 431 970
Website http://www.menkemaborg.nl/
Bezoekbaar? Ja!
Zowel de borg, de tuinen als het restaurant (lunch en
diner) zijn open voor publiek
Open:
5 juni t/m september di t/m zo: 10.00 - 17.00 uur
oktober t/m 31 december di t/m zo: 10.00 - 16.00 uur
Over deze borg
De Menkemaborg is een volledig ingericht huis waar een indrukwekkend beeld gegeven wordt van
het leven en wonen op een Groninger borg in de 18de eeuw.
De Menkemaborg is een kasteelmuseum met een museumwinkeltje en restaurant ’t Schathoes
(http://www.schathoes-menkemaborg.nl/).
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Camping: Bakkeveenseweg 15, 9343 TB Een-West
Allersmaborg: Allersmaweg 64, 9891 TD Ezinge
Verhilversum: Wierde 40, 9965 TB Leens
Breedenborg: Breede 1, 9989 TA Warffum
Ewsumborg: Oosterburen 1, 9991 NB Middelstum
Rensumaborg: Rensumalaan 3, 9982 BH Uithuizermeeden
Menkemaborg: Menkemaweg 2, 9981 CV Uithuizen
Camping: Bakkeveenseweg 15, 9343 TB Een-West

Route in Googlemaps:
https://tinyurl.com/DDP-Groningse-Borgen-route

Veel plezier met deze autotocht!
Na gebruik dit document terugbrengen naar de receptie van De Drie
Provinciën, zodat andere kampeerders er ook van kunnen genieten.
Dank u!

