
Groninger Borgenpad 
____________________________________ 

Routebeschrijving Zuidbroek - Midwolda 13,8 km

Start:   parkeerterrein bij haventje, Spoorstraat 21 9636 AV Zuidbroek
Einde: Ennemaborg, Hoofdweg 96, 9681 AJ Midwolda
OV:     lijn 174, bushalte De Broeckhof, Zuidbroek of NS station Zuidbroek
           lijn 17, bushalte Kerkelaan, Midwolda

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.

Meer informatie over het gebruik van de kaarten is te vinden onder de knop routes. Zowel 
op de pagina van de lange afstandswandeling als op die van de rondwandelingen is een 
aparte knop “uitleg gebruik kaarten”.



Verlaat het parkeerterrein en ga links, Spoorstraat.  Na de brug meteen rechts, Trekweg. Na twee 
kilometer komt u onder een viaduct/brug door. 

Verderop loopt het pad geleidelijk omhoog en het Winschoterdiep wordt zichtbaar. Blijf het 
verharde pad volgen. Het pad loopt naar beneden en buigt dan naar rechts. Nu steeds rechtdoor, 
drie kilometer.

Einde weg, steek over en verder over het fietspad, (Trekweg). Vóór de jachthaven rechts, over het 
witte bruggetje, het Scheemderhoogholtje,

U loopt tussen hertenkamp en de oude pastorie, de weem van Eexta. Einde pad rechts, 
klinkerweg. Om de pastorie heenlopen en ga nu rechtdoor, langs het Scheemderhoogholtje. Bij 
huisnummer 38 links, tegelpad, tussen twee bankjes door. U loopt langs het water voor het 
appartementencomplex langs. Einde pad rechts (Diepswal)

De wandeling start bij het haventje van Zuidbroek. Het eerste deel van de wandeling 
loopt grotendeels parallel aan het Winschoterdiep. 
In Scheemda gaat de route 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 bij de Ennemaborg, de borg benaderen we via het uitgestrekte 
landgoed. 
Meer informatie www.groningerborgenpad.nl

http://www.groningerborgenpad.nl
http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen
http://www.groningerborgenpad.nl


Bij huisnummer 23 verder over trottoir voor de winkels langs. Einde trottoir links, Brugstraat. 
Tweede weg links, Torenstraat. Voor de toren rechts, Oosterstraat.

Na huisnummer 51 rechts, halfverharde weg. Weg gaat over in smal voetpad. Na 400 meter komt 
u langs een vijver, ga hier rechtdoor het bos in (negeer afslag links).
Einde pad links aanhouden met sloot aan linkerhand. Negeer zijpaden. Pad komt uit bij een 
betonfietspad, ga hier links. Verderop bij kruising 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 de brug 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 rechts, door klaphekje. Meteen links 
bospad. Ga over bruggetje en einde pad rechts, voor het water. Daarna links over de brug, richting 
Ennemaborg. 

Ga links om de borg, voor het terras voetpad links. Voor het bruggetje voetpad rechts. Volg pad 
naar toegangsbrug.

einde wandeling Ennemaborg

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

Genoten van deze wandeling? 

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

Rekening nummer NL76 RBRB 0787 6721 30 t.n.v. Stichting Groninger Borgenpad.
De stichting is erkend als culturele ANBI.
====================================================================


