Groninger Borgenpad
____________________________________
Routebeschrijving Finsterwolde - Midwolda 12,3 km
Start: Gezondheidscentrum Reiderland, Bospad 2. 9684 AW Finsterwolde
Einde: Ennemaborgh, Hoofdweg 96, 9681 AJ Midwolda
OV: lijn 17 en 618, bushalte Dwarsstraat, Finsterwolde
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”.
De wandeling begint in Finsterwolde en gaat via fiets- en graspaden naar Oostwold. Oostwold
heeft een mooie kern met kerk en pastorie.
Vervolgens gaat de route langs het Oldambtmeer, een groot kunstmatig meer (2006). Het meer
is aangelegd in het kader van het project Blauwe Stad. De overheid wilde het gebied een
economische impuls geven door de aanleg van recreatieve voorzieningen en woningbouw. Het
meer, het strand en de jachthaven zijn gerealiseerd. Ook is er woningbouw tot stand gekomen,
de Blauwe stad, maar tot nu toe veel minder dan gepland.
De wandeling gaat over het landgoed Ennemaborg en eindigt bij de borg.
www.groningerborgenpad.nl

Verlaat het parkeerterrein, ga links en meteen rechts (Klinkerweg). Eerste weg links, Dwarsstraat.
Einde weg, rechts, betonfietspad. Einde fietspad, steek weg over en ga rechtdoor, Kromme
Elleboog. Ga verder over fietspad en verderop bij de weg rechts, asfaltweg. Vóór de brug rechts,
betonfietspad. Einde fietspad na ongeveer 1 km, links, asfaltfietspad naast weg.
Voor bord Oostwold rechts, weg oversteken. Je loopt Groninger Stuwwallen Kromme Elleboog in.
Ga verder over graspad met sloot aan de rechterhand. U kruist een fietspad. Rechtdoor over
graspad. Negeer zijpad. Loop verder met akker aan de rechterhand. Graspad maakt haakse hoek
naar links.
Verderop haakse hoek naar rechts. Blijf tussen bosrand en akker lopen. U ziet een grote boerderij
voor u. Pad buigt voor boerderij langs en maakt haakse hoek naar links en verderop naar rechts.
Graspad komt uit bij betonfietspad. Ga rechtdoor over fietspad, evenwijdig aan de sloot.
U komt bij een bosje, na ongeveer 60 meter rechts bosje in, zwart grindpad. Houd rechts aan en
blijf steeds op het grindpad. Grindpad komt uit op Margrietstraat. Ga rechts en volg Margrietstraat.
Voor school maakt straat haakse bocht naar links. Loop door naar kruispunt Oostwold. Steek hier
over en ga rechtdoor over de Huningaweg.

Na 200 meter rechts door hek, richting kerk, Kerksingel. Voor de kerk links en meteen rechts
(Wilhelminalaan). Einde weg links, asfaltweg, Havenstraat. Verder over asfaltfietspad. Einde pad
links en verder over fietspad. Steek de weg over en ga rechts over het tegelpad, (Huningaweg).
Na de brug links, (Groeveweg). Weg maakt haakse bocht naar rechts, ga verder over fiets/voetpad
langs haventje en het strand. Verderop bij toiletgebouw strand Midwolda maakt de strandweg een
haakse bocht naar links.
Na ruim 1 km, bij splitsing, fietspad naar beneden en rechts. Einde einde fietspad links,
Niesoordlaan. U loopt Midwolda uit. Ga verder over asfaltweg of na 20 meter over graspad tussen
bomen en sloot, einde graspad verder over asfaltweg. Eerste weg rechts asfaltweg, Rijslaan.
Optioneel: loop over graspad tussen bomen.
Bij kruising wegen/fietspad, rechts over fietspad. De weg, Hoethslaan, oversteken. Verder over
fietspad en na 60 meter links, fietspad. Einde fietspad rechts. Ga verder via klaphekje landgoed
Ennemaborgh van het Groninger Landschap in.
Asfaltweg gaat over in zand/grasweg. Einde weg rechts over brug en meteen links door klaphekje,
zandpad. Bij kruising van zandpaden rechts. Bij volgende kruising van zandpaden weer rechts,
pad maakt haakse hoek naar links. Verderop door klaphekje en ga rechtdoor. Ga over bruggetje en
loop richting witte ophaalbrug. Ga over de brug en daarna rechts, zandpad. Volg zandpad tot
ingang Ennemaborg.
Einde wandeling.

====================================================================
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.
====================================================================

Vriend Groninger Borgenpad
Brasserie Old school
Huningaweg 2
9682 PB Oostwold
0597-674159

