Menter Blauwestad Route om het Oldambtmeer:
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0 Scheemda Stationsstraat Station RD over brug tot plein bij het Gemeentehuis met wapen op
de muur
RD Brugstraat
1.2 LA TorenstraatTussen Toren en Kerk RA Oosterstraat 2 Na viaduct over A7 RD
Menterneweg
Bij 2e driesprong RA Lange ZuidwendingBij driesprong LA Boslaan *2)
Bij driesprong einde Boslaan LA (Blik op Blauwe Stad in uitvoering)U volgt weg (enige
mogelijkheid) tot driesprong LA Hoethslaan
6 u passeert aan de Hoethslaan bord Midwolda
6,5 LA driesprong Hoofdweg 8,3 u volgt de Hoofdweg tot de Ennemaborg *3)
U keert hier en rijdt terug Hoofdweg
9 u passeert de kerk van Midwolda *4)
U volgt de Hoofdweg – Hoofdweg gaat over in Huningaweg bij Oostwold *5)
10,8 links Boerderij Huninga’s Heem Rechts blik op het Oldambtmeer
11,4 links ziet u Kerk en Pastorie Oostwold
Bij driesprong RA KlinkerstraatKlinkerstraat verandert in Oosterweg *6)
Bij driesprong RA Nieuweweg (alleen voor fietsers) Auto's volgen dewegwijzer naar
Winschoten tot Oostereinde parallel aan A7.
Bij driesprong met Ekamperweg RDBij driesprong RA Oostereinde (parallel aan A7)
18,9 RD Noordereinde (parallel aan A7) u ziet paviljoen Blauwe Stad *7)
21,2 U vervolgt Noordereinde en komt uit bij Verlengde Kloosterlaan.
21,7 LA richting viaduct over A7RA bij Oude Rijksweg parallel aan Winschoterdiep.Richting
Scheemda
25,5 rijdt naar de brug bij het centrum van Scheemda 26 over de brug -Stationstraat –Station
Scheemda.

*1) (Het Oldambt omvat het gebied van Termunten tot Muntendam (dus: het stroomgebied van de
MenterA) en van Meeden via Winschoten, Blijham naar Bellingwolde,vervolgens weer terug naat
Termunten langs Bellingwolde Nieuweschans Dollard/Eems.
De plaatsen Zuidbroek (deels) en Muntendam hebben een hoofdzakelijk Veenkoloniale inslag.
De naam Oldambt duidt een historisch bestuurlijke eenheid aan: een gouw. Naar het zuiden liep de
grens van deze gouw tot onder Wildervank. De plaatsen Winschoten en Westerlee hoorden bij het
gouw Reiderland.
Sinds de 16e eeuw speelt de stad Groningen een grote bestuurlijk rol in het Oldambt. Wat niet
wegneemt dat het deel van de inwoners van het Oldambt dat welgesteld is zich nogal onafhankelijk
gedragen. Een bron van vele conflicten.)
Het Oldambt wordt wel verdeeld in het Klei-Oldambt en het Wold-Oldambt ( of Menterwolde).
Het Wold-Oldambt bestaat uit het gebied van West naar Oost: Muntendam, Meeden, Scheemda,
Midwolda, Oostwold en Finsterwolde (en het gebied van de toen nog onontgonnen zuidelijke venen)
en dan boven de lijn: Nieuwolda ,Noordbroek en Zuidbroek.
*2) De Bosweg leidt door het bos van het Buitengoed De Ennemaborg. Als u LA het prachtige oude
bos in wandelt dan komt u uit bij de Borg. Als u doorrijdt heeft u aan het eind van de Boslaan een blik
op het Oldambtmeer en Blauwestad.
*3) De Ennemaborg is een belangrijke borg geworden onder de familie Hora. (Hora Siccama). De borg
dateert uit de 14e eeuw. ( Sebo Ennema). Thans woont en werkt er Maya Wildevuur: beeldend
kunstenaar. Er is een galerie. Het koetshuis is een café-restaurant.
*4) Op de gevelsteen van de kerk staat de naam van Johan Hora vermeld en het jaar 1738.
*5) Langs of direct bij de Hoofdweg treft u ondermeer aan:
-Museumboerderij Hermans Dijkstra Reinste Abdenaweg 1 0597 593738 erfgoedlogies en restaurant
-Camping De Bouwte Hoofdweg 20A 0597 591706

-De Vicarie Oldambster Boerderij Hoofdweg 35 Grand Café en Shops. Eig: Imca Marina 0597 593537
-Brodie Country Shop & Tearoom Hoofdweg 169 0597 552455
-Camping en forellenvisvijver De Kolk Hoofdweg 191 0597 551257
-Pitch & Putt Huninga’s Heem golfbaan met eetcafé Huningaweg 7 0597 552221
*6) Hier en daar : werk in uitvoering aan het Oldambtmeer.
*7) Het Oldambtmeer: 8 km2 / 2004: graven / 2005 :het water wordt ingelaten / 2006 het definitieve
waterpeil / 2006 en 2007: opleveringen eerste woningen.(Blauwestad) Rondom het meer verder in
ontwikkeling: natuurgebieden, recreatieve voorzieningen.
Informatie: www.deblauwestad.nl en ook www.blauwestad.eu

