FLAL Blauwe stad/Oldambtmeer wandelroute Scheemda, afstand 25 km., 2020 2021
start: parkeerplaats in het centrum van Scheemda aan de Poststraat/Diepswal
01. start parkeerplaats en
Gemeentekantoor en ga de Brugstaat in
02. einde straat LA, wkpp 67, Torenstraat
(nr.67 staat hoog in lantaarnpaal)
03. bij huisnr. 17 LA, Schoolstraat.
04. op driesprong RA, Havenstraat en in
bocht RD door steeg
05. einde steeg RA, wkpp 66, Kerkstraat
06. op driesprong bij kerk (dateert uit
1515) en toren LA, Oosterstraat
07. RA pad tussen huisnrs. 29 en 31
volgen en RD
08. na huisnr. 30 LA fietspad volgen en
direct LA schelpenpad volgen door park en
zijpaden negeren
09. einde pad LA (Hanebijterslaan) en
einde pad RA, Oosterstraat gaat over in
Menterneweg
10. over viaduct van A7 en einde weg RA,
Lange Zuidwending, wkpp 68, gaat over in
Boslaan
11. LAH, boslaan, wkpp 20, en RD, over
vaste brug van het Nieuwe kanaal en RD
betonfietspad door bos
12. 1e kruising, wkpp 98, RA door
klaphek, boslaan volgen (volg hier de
routepijlen van het wandelnetwerk)
13. door klaphek en vóór gemaal LA
graspad volgen
14. einde graspad, bij wkpp 16, weg
oversteken en LA fietspad volgen naar
wkpp 1
15. op driesprong met wkpp 1 RA fietspad
vervolgen
16. einde fietspad LA (Noordereinde) (Hier
kom je bij de langste loop/fietsbrug van
Europa in aanbouw die 800 m. lang wordt
en die tegen het eind van het jaar klaar zal
zijn)
17. vlak vóór de nieuwe brug op 1e
driesprong LA, Oostereinde en RAH
18. einde weg, wkpp 22, LA fietspad,
Oostwolderweg
LA = linksaf
RA = rechtsaf
RAH = rechts aanhouden

19. over vaste brug (afgelegd ± 10 km.),
bij parkeerplaats RA naar wkpp 21 en volg
het sintelpad links naar wkpp 4 en LA
steenslagpad
20. steek hier de weg over en LA en direct
RA en volg het fietspad en RAH naar
wkpp 23
21. bij rotonde, wkpp 23, LA (ingang
Blauwe stad) LET OP: vóór de 1e brug RA
het graspad volgen
22. einde graspad LA en RA het
betonfietspad en volg markering
(wandelknooppunten) naar wkpp 10 en 11
23. RA over rasterbruggetje en door de 2e
laan - weg oversteken en RD
betonfietspad volgen
24. bij wkpp 11 RA (Klinkerstraat), straat
± 650 m. volgen tot driesprong, hier LA
(afgelegd ± 18 km.).
26. over de Blauwe Passagebrug RD
27. vervolg weg vanaf wkpp 3 RD, deze
weg gaat over in Hoofdweg, weg nog ± 1,5
km. volgen en bij wkpp 95 nog steeds RD
28. na huisnr. 102 en wkpp 2 en bij de
Ennemaborg LA het Midwolderbos door en
het linkerpad volgen en bij vijver pad LAH
29. over de houten ophaalbrug en RD door
klaphek en RD, zijpaden negeren
30. na ± 1 km. en vóór vlonder direct RA
bospad en door klaphek einde pad LA, Erflaan
31. einde pad RA over vaste brug en bij
wkpp 20 RA door tunnel van de A7, Bosweg
32. einde weg RA en na ± 100 m. LA,
Scheemdermeerlaan
33. einde weg RA, Esbörgstraat (LET OP:
hier is het einde van het wandelnetwerk), weg
steeds
RD volgen tot huisnr. 32
34. bij huisnr. 32 LA, Dwarslaan
35. einde weg RA (Stationsstr)
36. op kruising RA, naar parkeerplaats /
gemeentekantoor / Poststraat, finish,
afgelegd ± 25,6 km.

RD = rechtdoor
LAH = links aanhouden
wkpp = wandelknooppuntpaal

