Groninger Borgenpad
____________________________________
Routebeschrijving Midwolda - Zuidbroek 13,8 km
Start: parkeerterrein landgoed Ennemaborgh, Groninger Landschap
Hoofdweg 96. 9681 AJ Midwolda.
Einde: parkeerterrein bij jachthaven, Spoorstraat 12, 9636 AV Zuidbroek
OV:
lijn 17 bushalte Kerkelaan, Midwolda
lijn 174 bushalte De Broeckhof, Zuidbroek of NS station Zuidbroek

De Ennemaborg heeft een uitgestrekt park waar we door heen wandelen Met wat geluk
komen we de kudde Koniks paarden tegen die hier op het terrein rondlopen.
In Scheemda komen we langs toren en kerk, gescheiden door een weg. De kerk is hier
begin zestiende eeuw gebouwd toen het hele dorp werd verplaatst vanwege de
oprukkende Dollard.
Vlak voordat we Scheemda verlaten lopen we rondom de weem, pastorie, een huis dat
in de 13e eeuw is gebouwd. Monumentenzorg heeft de balken van de dakconstructie
onderzocht. Het hout bleek van bomen te zijn van rond 1250. Dat maakt het tot het
oudste woonhuis dak van Nederland.
Daarna komen we op een weg parallel aan het Winschoterdiep en eindigt de wandeling
in Zuidbroek, bij het jachthaventje.

Steek de weg en de brug voor de Ennemaborgh over. Ga rechts over zandpad rond de borg.
Negeer het eerste pad links naar het koetshuis. Je loopt achter het terrein van het koetshuis langs,
neem eerste pad links, grindpaadje. Meteen rechts, richting witte brug.
Na de brug rechts. Na 60 meter eerste pad links, zandpaadje tussen twee bomenrijen. Over
bruggetje rechtdoor. Einde pad rechts. Ga door klaphekje, einde pad links, zandweg. Negeer
zijpad links. Verderop buigt zandpad naar links. Bij kruising van paden rechts. Je komt opnieuw bij
een kruising van paden uit. Ga hier rechts, met de sloot aan de linkerhand. Ga door klaphekje en
daarna links, halfverharde weg (Erflaan).
Einde weg, rechts, over bruggetje, klinkerweg. Eerste weg rechts, asfaltweg. Ga door tunnel en
rechtdoor (Bosweg). Einde weg, rechts, asfaltweg, Scheemdermeersterweg. Eerste weg links,
Scheemdermeerlaan. Na huisnummer 20, rechts, asfaltfietspad. Na 300 meter, waar fietspad naar
rechts buigt, verder over grindvoetspoor rechts van het fietspad. Buig voor het huis naar rechts en
ga verder over grindpaadje. Negeer paadje naar links. Grindpad wordt halfverharde weg, einde
weg, links, asfaltweg (Oosterstraat).
Negeer zijwegen, loop tot de toren en ga links, klinkerweg, Torenstraat. Bij huisnummer 31 rechts,
over promenade met winkels aan rechterhand, Brugstraat. Einde promenade schuin links
oversteken, richting parkeerplekken bij haventje.
Volg klinkerpad langs haven. Voor appartementencomplex langs, tegelpad. Einde tegelpad rechts,
richting bruggetje, klinkerweg. Bij bruggetje, Scheemderhoogholtje, links grindpaadje. U loopt
tussen hertenkampen en Eexterweem. Einde pad rechts, klinkerweg. Om de weem heenlopen en
komt weer uit bij het bruggetje, ga over bruggetje en meteen links over asfaltfietspad (Trekweg).

Einde fietspad, steek de weg over. Ga verder over asfaltweg langs het kanaal. Einde weg links
richting fietsknooppunt 64. Je loopt nu steeds verder over dit fietspad.
Ga onder viaduct door en loop rechtdoor tot brug. Ga links Zuidbroeksterbrug over en loop de
Spoorstraat in.

