Groninger Borgenpad
Routebeschrijving Zuidbroek - Midwolda 13,8 km
start parkeeerterrein bij haventje, Spoorstraat 21 9636 AV Zuidbroek

We starten bij het haventje van Zuidbroek en lopen het dorp uit langs het water. Een lang
graspad voert ons langs het Winschoterdiep.
In Scheemda lopen we langs de weem (pastorie) uit de 13e eeuw. Uit onderzoek van
Monumentenzorg blijkt dat de balken van het dak uit 1250 stammen. Daarmee is dit dak
het oudste woonhuis dak van Nederland. Verder komen we langs de kerk en toren in
Scheemda. Kerk en toren zijn door een weg van elkaar gescheiden. De kerk werd op
deze plaats gebouw nadat het dorp door de oprukkende Dollard was verplaatst, begin
16e eeuw.
De wandeling eindigt op het landgoed Ennemaborg; de borg benaderen we via het
uitgebreide park.

We verlaten het parkeerterrein naar links, Spoorstraat. Over de brug. Na brug meteen rechts,
Trekweg. Na twee kilometer onder viaduct/brug door.
Pad loopt omhoog en u ziet het Winschoterdiep. U kunt kiezen tussen het verharde pad volgen of
het graspad nemen op de dijk langs het kanaal. Beide paden lopen parallel. Na drie km graspad
verlaten bij hek en rechts verhard pad volgen.
Einde weg oversteken en verder over het fietspad, (Trekweg). Vóór de jachthaven rechts, over het
bruggetje, het Scheemderhoogholtje,
U loopt tussen hertenkamp en Eexterweem. Einde pad rechts, klinkerweg. Om de weem
heenlopen en ga nu rechtdoor, langs het Scheemderhoogholtje. Bij tegelpad links aanhouden en
voor het appartementencomplex langs, tegelpad, aan de linkerhand het water. Einde pad, rechts,
(Diepswal)
Over de winkelpromenade, einde promenade, links, Brugstraat. Tweede weg links, Torenstraat.
Voor de toren rechts, Oosterstraat.
Loop Scheemda uit, eerste weg rechts, half verhard. Weg gaat over in smal voetpad. Na 400
meter afslag naar rechts negeren. Loop langs vijver, ga rechtdoor het bos in (negeer afslag links).
Einde pad links aanhouden, pad blijven volgen. Negeer zijpaden. Einde pad links, fietspad, beton.
Einde fietspad, bij kruising, weg links (Scheemdermeerlaan).
Einde weg rechts en meteen weer links, Bosweg. Einde weg ga rechtdoor over fietspad. Ga door
de tunnel. Einde pad links, fietspad.
Na bruggetje meteen links, half verharde weg, Erflaan. Na 750 meter rechts door hekje, rechtdoor,
graspad langs water. Bij kruising van bospaden links.

Daarna eerste bospad links. Na 500 meter tweede pad links, door klaphekje. Meteen links bospad.
Ga over bruggetje en einde pad rechts, voor het water. Daarna links over de brug, richting
Ennemaborg.
Loop links om de borg, voor het terras voetpad links, voor de brug voetpad rechts. Volg pad naar
toegangsbrug.

einde wandeling Ennemaborg

