Ga toch fietsen!

Blauwe Stad

Tijdens uw fietstocht maakt u kennis met de

L
 andgoed Ennemaborgh is in beheer van Het Groninger
Landschap. De borg zelf is een statig landhuis dat getuigt van vroegere grandeur. De tuin, ontworpen in de
strenge Franse stijl van de achttiende eeuw, heeft strakke vormen en rechte lijnen. Groot is het contrast met het
bos dat zich daarachter uitstrekt, het Midwolderbos. Hier
mag de natuur zijn gang gaan en met de jaren oogt het
bos steeds natuurlijker en gevarieerder. Daarvoor zorgen
de konikpaarden die hier vrij rondlopen en zelf bepalen
waar ze grazen. Het bos is een regionaal bolwerk van
veel soorten vogels en andere dieren en staat bekend
om zijn rijkdom aan paddenstoelen.

mooiste plekjes in het Groninger landschap en
ontdekt u het belang van goed waterbeheer.
Deze routebeschrijving helpt u een eindje op
weg en hier en daar vindt u informatieborden.
Wij wensen u een interessante fietstocht.
Waterschappen zorgen voor voldoende water van goede
kwaliteit in sloot en plas. Droge voeten, maar genoeg
water voor natuur en landbouw. Daar zorgen niet alleen
gemalen, stuwen en sluizen voor, ook veilige zeedijken en
stevige kaden zijn onmisbaar. Een goede waterkwaliteit
begint met het zuiveren van afvalwater van huishoudens
en bedrijven, maar ook allerlei maatregelen in het veld
helpen hierbij.
www.hunzeenaas.nl

www.noorderzijlvest.nl

Stichting Het Groninger Landschap beschermt een schat
aan natuur en prachtige monumenten. Zij bezit diverse
historische gebouwen en landschapselementen met grote
cultuurhistorische waarde. Om u te laten genieten van
natuur en landschap zijn gebieden opengesteld, op enkele
zeer kwetsbare terreinen na. Die kunt u alleen onder
begeleiding van gidsen bezoeken.
www.groningerlandschap.nl

O ldambtmeer
Het meer is niet alleen een aanwinst voor bewoners, recreatie
en natuur, het is ook belangrijk om bij ernstige wateroverlast
ruimte te bieden aan water dat niet naar zee kan worden afgevoerd. Klimaatverandering en extremere neerslag zijn daarvan
belangrijke oorzaken. De waterstand in het Oldambtmeer
kan zonodig een halve meter verhoogd worden met overtollig
water uit het Winschoterdiep
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K ade Winschoterdiep
De kaden langs het Winschoterdiep zijn de laatste jaren
verhoogd om problemen te voorkomen bij ernstige
wateroverlast. Eind 1998 zijn grote delen van Groningen
onder water gelopen en sindsdien wordt er hard aan gewerkt
om het water meer ruimte te geven. Kadeverhoging past
daarbij, net als herstel van kronkelende beken en rivieren en
betere gemalen en spuisluizen.

M
 useumstoomgemaal Winschoten
De kaden langs het Winschoterdiep zijn de laatste jaren
verhoogd om problemen te voorkomen bij ernstige wateroverlast. Eind 1998 zijn grote delen van Groningen onder
water gelopen en sindsdien wordt er hard aan gewerkt om
het water meer ruimte te geven. Kadeverhoging past daarbij,
net als herstel van kronkelende beken en rivieren en betere
gemalen en spuisluizen.

Vaarweg Beerta
Het Oldambtmeer biedt volop nieuwe mogelijkheden voor
de recreatievaart. Bij Beerta is een jachthaven gepland en
mogelijk wordt in de toekomst een vaarverbinding gemaakt
naar Nieuwe Statenzijl. Daarvoor is in de Hoofdstraat (bij
het chinees restaurant) een brug aangelegd.
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1

Start vanaf Landgoed De Ennemaborgh, Hoofdweg 100

in Midwolda
2

Uit de poort rechtsaf en eerste pad (Turflaan) rechts

oprijden;
3

De Turflaan uitrijden tot kruising Turflaan-Sebo

Ennemaweg. Hier linksaf.
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Na 100 meter is er een hobbel in de weg. Hier is de

Na 1,3 kilometer bij de splitsing linksaf oversteken rich-

18

Na 2 kilometer bord Oostwold/Midwolda volgen.

ting Finsterwolde/Oostwold. U rijdt het
Wilhelminaplein op.
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Na ruim 1 kilometer linksaf richting Midwolda.

Na 750 meter linksaf de C.G. Wiegersweg op richting

20

Na 500 meter vindt u aan de linkerkant een oud

equduct onder de weg aangebracht.
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Doorrijden tot aan T-splitsing. Hier oversteken en op het

Na 400 meter vindt u een vogelkijkwand

21

Als u het Informatiecentrum Blauwe Stad wilt bezoeken

12

Na 300 meter linksaf het fietspad de Tjamme oprijden

U hebt nu ± 21,5 km afgelegd.

en volgen.
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Wanneer u de Tjamme verlaat ga dan rechtdoor en

volg de zwarte pijl van de kleurfietsroute.
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Na 200 meter linksaf, de zwarte pijl volgen.
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Bij de T-splitsing, na 300 meter linksaf de Klinkerweg

16

op.
Bij de splitsing Molenstreek – Kromme Elleboog
rechtsaf de zwarte pijl volgen.

17

Het fietspad blijven volgen de Kromme Elleboog op

Na 1,5 kilometer vindt u aan uw rechterhand het Mu-

seum stoomgemaal. Fietspad volgen richting Beerta.
8

gemaaltje.

11

dan kunt u bij de T-splitsing Oostereinde-Oostwolderweg, de Oostwolderweg oprijden en dan via de Nieuweweg het park in naar het informatiecentrum. Daarna
terug naar Oostereinde;
Indien u niet het informatiecentrum wilt bezoeken ga
dan bij de T-splitsing Oostereinde-Oostwolderweg rechtdoor richting Beerta.
7

Finsterwolde/Oostwold.

fietspad rechtsaf, richting de A7. Einde fietspad rechtsaf
parallelweg van A7 volgen.

Na 2,2 kilometer voor het Chinees Restaurant van het

fietspad af. Hier volgt u de Hoofdstraat door het dorp
Beerta.

richting Oostwold.

Volg de Hoofdweg verder tot aan de Ennemaborgh.

