
Groninger Borgenpad 
____________________________________ 

Routebeschrijving rondwandeling Ennemaborg, Midwolda 10,5 km

Start: parkeerterrein Ennemaborg, Groninger Landschap
          Hoofdweg 96, 9681 AJ Midwolda
OV:    lijn 17 bushalte Kerkelaan, Midwolda

wkp = wandelknooppunt

Naast deze beschrijving kunt u ook de digitale routekaart gebruiken. 
Ga op de mobiele telefoon naar www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen.
Klik op de link “kaart” onder de link route.
De kaart opent nu in Afstandmeten. 
Met het wieltje linksboven wordt de eigen positie bepaald.

Voor meer informatie over het gebruik van de kaarten: 
https://groningerborgenpad.nl/routes/

Verlaat het parkeerterrein en steek de weg en de brug voor de Ennemaborg over. Hierna 
rechts over het zandpad rond de borg. Negeer het pad links naar het koetshuis. Ter hoogte 
van bruggetje links, grindpaadje. 

Meteen rechts richting witte ophaalbrug. Na de brug rechts en na 60 meter eerste pad 
links, zandpaadje. U komt over een bruggetje. Einde pad, rechts en door een klaphekje. 

Einde pad links, zandweg. Negeer paadje naar links. Verderop buigt het pad naar links. Bij 
kruising van paden rechts. 

U komt weer bij een kruising van paden. Hier rechtdoor over houten vlonder. Bij hek door 
klaphekje en steek de weg (Boslaan) over. Ga weer door een klaphekje. Op het einde van 
het bos, vóór de boomstammen op het zandpad, links, bospaadje. Einde paadje, links. 

De wandeling gaat door het uitgestrekte landgoed van de Ennemaborg. Met wat geluk 
komt u de kudde Koniks paarden tegen die hier rondlopen. 
In het verleden gaf een lange oprijlaan veel status. Dat zit met de Ennemaborg wel goed. 
Met twee kilometer lengte kan geen andere borg daar tegenop. Voor alle duidelijkheid: 
wat nu de achterkant lijkt van de borg is eigenlijk de voorzijde met het landgoed ervoor.
Verderop gaat de wandeling langs het Oldambtmeer, een kunstmatig meer dat is ontstaan 
als deel van het project de Blauwe stad. Dit project moest het gebied een economische 
impuls geven. Het is een mooi nieuw natuurgebied. 
Aan het einde van de wandeling komen we langs de Midwolder Bouwten. Een 4-jarig 
project van het Groninger Landschap met natuurinclusieve landbouw. 

http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen


Verderop door een hek en rechts, asfaltweg (Sebo Ennemaweg). Asfaltweg gaat over in 
betonfietspad. Einde fietspad, weg oversteken en bij wkp 99 links, asfaltfietspad. Verder 
over fietspad langs Oldambtmeer. Waar fietspad  links naar de weg buigt, rechtdoor.

Na bijna twee kilometer, bij splitsing, fietspad naar beneden en links. Einde fietspad links, 
Niesoordlaan. U loopt Midwolda uit. Ga verder over asfaltweg. Of over graspad tussen 
bomen en sloot. 

Eerste weg rechts, asfaltweg, Rijslaan. Optioneel graspad links van de weg. Bij het rode 
wegplateau en kruising van wegen/fietspad, rechts over fietspad. Steek de weg over,  
Hoethslaan. Verder over fietspad en na 60 meter links. Einde fietspad rechts.

Door klaphekje landgoed Ennemaborg in, asfaltweg. Asfaltweg wordt onverharde weg. 
Einde weg rechts over brug. Ga rechtdoor over de Turflaan, rechts ligt de Midwolder 
Bouwten.

Na ruim een kilometer linksaf door klaphekje. Over graspad en weer door klaphekje. 
Hierna rechts en richting witte ophaalbrug. Over de brug en rechts, zandpad. Volg het 
zandpad tot de ingang van de  Ennemaborg.

Einde wandeling.

====================================================================

Genoten van deze wandeling? 

Deze wandeling is u aangeboden door de Stichting Groninger Borgenpad.
Wilt u ons steunen bij het ontwikkelen van wandelroutes?  
Een bijdrage is welkom.
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