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____________________________________ 

Routebeschrijving Midwolda - Finsterwolde 12,3 km

Start:   parkeerterrein Ennemaborgh, Hoofdweg 96, 9681 AJ Midwolda
Einde: parkeerterrein Gezondheidscentrum Reiderland, Bospad 2, 9684 AW Finsdterwolde
OV:      lijn 17 bushalte Kerkelaan, Midwolda
            lijn 17 en 618 bushalte Dwarsstraat, Finsterwolde

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 parkeerterrein. Loop naar de toegangsbrug van de  Ennemaborg, tegenover het 
parkeerterrein. Ga de brug over en ga links. Loop door en houd het hertenkamp aan de 
rechterhand. Volg het pad tot de witte brug.

Ga over bruggetje en meteen links. Pad maakt haakse bocht naar rechts. U loopt langs de 
bosrand. U komt over een bruggetje en daarna door een klaphekje. Pad maakt na 1 
kilometer bocht naar rechts. Bij kruising van bospaden links. Bij kruising zandpaden links. 
(Water aan de rechterhand). Ga door klaphekje en rechts over de brug.

Na de brug links, onverharde weg. Gaat verderop over in asfalt. U loopt richting een hek. 
Na klaphekje links, asfaltfietspad. Einde fietspad rechts, en steek de Hoethstlaan over. 
Volg fietspad nog enkele meters en ga dan links, Rijslaan.

De wandeling start bij de Ennemaborg en gaat over het uitgestrekte landgoed. Na het 
verlaten van het landgoed komen we bij het Oldambtmeer.  
Het Oldambtmeer is één van de grotere meren van Nederland en kunstmatig aangelegd 
in het kader van het project de Blauwe Stad (2006). De bedoeling was om de economie 
van dit gebied te stimuleren door recreatie en woningbouw. Er is behalve het meer, een 
strand, een jachthaven en ook een deel van de geplande woningen gerealiseerd.
Via Oostwold gaat de route naar Finsterwolde. De grote sociale tegenstellingen tussen 
landarbeiders en boeren leidden hier in het verleden tot grote stakingen en een 
meerderheid van de communistische partij in de gemeenteraad. 

http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen


Ga verder over asfaltweg of optioneel over graspad tussen bomenrij aan rechterzijde van 
de weg. Einde weg links, Niesoordlaan. Na boerderij links kunt u een graspad nemen 
tussen bomen en sloot, het pad loopt parallel aan de weg. U loopt Midwolda binnen.

Eerste fietspad rechts, bij splitsing links aanhouden en de dijk op. Volg het fietspad langs 
de oever van het Oldambtmeer.

Voor toiletgebouw rechts, verder over fietspad. Na 300 meter fietspad verlaten en 
doorgaan over tegelpad, langs de jachthaven.  Einde jachthaven door het hek, houd rechts 
aan en ga rechtdoor. Einde weg rechts, over brug. U loopt Oostwold in.

Volg het voet/fietspad, negeer zijpaden. Bij huisnummer 24d links, asfaltfietspad. Fietspad 
buigt na 400 meter naar rechts. Fietspad gaat over in weg, Havenstraat. Eerste weg 
rechts, klinkerweg, richting kerk. Eerste pad links en voor de ingang van de kerk rechts, 
Kerksingel. 

Verlaat Kerksingel door toegangshek. Ga links over trottoir. Bij kruispunt rechtdoor, 
Beatrixstraat, gaat over in Margrietstraat. Weg maakt haakse bocht naar rechts. Volg 
Margrietstraat tot huisnummer 2 aan linkerhand. Na huisnummer 2 links, voetpad. 
Asfaltvoetpad  wordt grindpad. 

Bij speelveld links aanhouden ( dus pad naar speelveld negeren). Grindpad blijven volgen, 
gaat verderop langs akker. Pad naar voetbalvelden rechts negeren. Bij splitsing van paden 
grindpad blijven volgen en dus niet het smalle spoor langs de akker. Grindpad maakt bocht 
naar rechts. Na 50 meter links, grindpad. Einde pad links, fietspad, beton.

U loopt een bankje voorbij. In de haakse hoek naar rechts rechtdoor over graspad, langs 
slootwal. Nu steeds graspad blijven volgen. Na 500 meter voor de boerderij rechts, voor 
bomenrij langs. 

Verder over graspad langs de slootwal lopen. Graspad maakt bocht naar links. Na 
ongeveer 200 meter een haakse bocht naar rechts. Ga rechtdoor. U kruist een fietspad. 
Loop naar de grote weg. 

Steek de weg over (Kromme Elleboog), ga links over fietspad. Honderd meter na 
huisnummer 4, rechts, betonfietspad. Volg het fietspad 1,2 kilometer. Einde fietspad links, 
asfaltweg. 

Na 70 meter links, asfaltfietspad. Einde fietspad weg oversteken naar betonfietspad. 
Eerste weg links, Dwarsstraat. Einde weg rechts. Vervolgens eerste weg links, Bospad. U 
staat nu voor het gezondheidscentrum Reiderland. Eindpunt van deze wandeling.

Einde wandeling, Bospad, Finsterwolde.

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

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.
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Vriend Groninger Borgenpad
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