Groninger Borgenpad
Routebeschrijving Sappemeer - Zuidbroek 11,5 km

Start parkeerplaats Welgelegen, De Vosholen 60 9611 TD Sappemeer

De wandeling start bij de veenborg Welgelegen, nu eigendom van het Groninger
Landschap. De tuin is toegankelijk. De ingang is aan de zijkant, Borgercompagnie.
Over graspaden lopen we door het Adriaan Tripbos en daarna komen we door
Tripscompagnie. Het was Adriaan Trip die rond 1640 zich bezighield met de vervening
van dit gebied.
Daarna bereiken we de heemtuin bij Muntendam, een prachtig natuurgebied waar de
wandelaar kennis maakt met de verschillende landschapstypen zoals die in het verleden
in dit gebied zijn voorgekomen.
Daarna gaat het richting Zuidbroek waar we onderweg kennismaken met het
Boerenbuitengebied
De wandeling eindigt in Zuidbroek.

Ga met de rug naar Welgelegen staan. Ga links en direct weer links, asfaltweg tussen Welgelegen
en vaart, Borgercompagnie.
Na 500 meter links, asfaltfietspad, gaat verderop in betonfietspad. Bij derde haakse hoek Adriaan
Trip bos in, graspad. Ga direct rechts, verder over graspad tussen vaart en bosrand. Negeer
zijpaden.
Bij schelpenpad rechtdoor. Als schelpenpad naar rechts buigt, rechtdoor over graspad. Einde
graspad, passeer slagboom en steek de weg/vaart over. Ga meteen rechts, asfaltweg, en loop
Tripscompagnie in. Asfaltweg wordt betonweg.
Bij kruising links, richting Muntendam, asfaltweg (Nieuweweg). Eerste fietspad rechts, richting
fietsknooppunt 36, schelpenvoetpad.
Na 600 meter bij bordje hondenlosloopgebied schuin naar links, omhooglopend graspad. Negeer
zijpaden, ga bij kruising van graspaden links, graspad. Voor hekje rechts, schelpenpad. Negeer
houten bruggetje links.
Bij splitsing links aanhouden, schelpenvoetpad. Einde pad, links, achter hertenkamp langs.
Rechtdoor, negeer pad rechts, onverhard pad. Negeer pad links. Volg zandpad. Bij splitsing rechts,
zandpad. Over twee houten vlonders.
Bij splitsing links, bospaadje. Negeer zijpaden. Paadje gaat over in breed pad. Blijf pad steeds
volgen. Pad wordt breed graspad met houtsnippers. U komt uit bij een boomgaard. Loop richting
grote weg. Voor de weg links, schelpenpad. Na ongeveer honderd meter rechts, weg oversteken
en fietspad op, asfaltfietspad, richting Zuidbroek.

Fietspad gaat over in betonweg. Na 800 meter bij bord Boerenbuitengebied rechts graspad op. Na
200 meter links, langs akker terug naar de weg. Ga rechts. Weg maakt haakse hoek naar rechts.
Bij volgende haakse bocht, direct na de bocht naar links over houten afsluitboom, graspad. Einde
graspad, weg oversteken, rechtdoor, over fietspad (Veendijk).
Volg fietspad, fietspad gaat over in asfaltweg, links ziet u kassencomplex (Poeltjelaan). Einde weg
links, langs het kanaal onder de spoorbaan door en eerste weg rechts en direct weer links,
Spoorstraat.

Einde: parkeerplaats tegenover supermarkt

