J.1 MenterMolenRoute
37 kilometer.
Deze route voert u door de landschappen van middeleeuwse wegzanddorpen, van oude
Dollardpolders (westelijk en noordelijk tot Froombosch) en van voormalige veenderijen.. De dorpen
lagen op vrijwel aaneengesloten smalle reliëfs, die naast de waterwegen eeuwenlang de enige
handelsroute vormden tussen de stad Groningen en de Duitse staten. De bewoners hadden veel last
van het water: de dreigende Dollard bij hoogwater en het veenwater. Met veendijken en zeedijken
heeft men geprobeerd het water de baas te blijven. Zonder molens ging dat niet. Maar ook dienden
molens voor het malen van zaden
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

KM.
0,0 START:
Bij het station van Zuidbroek. Stationstraat - vertrek in westelijke richting (links).
0,3 Fiets bij spoorwegovergang rechts de Spoorstraat in.
Volg de Spoorstraat in noordelijke richting (na 200 meter is links een mogelijkheid tot
bezichtigen brug/passantenhaven).
Steek (terug in de Spoorstraat) de brug over het Winschoterdiep over en fiets de Kerkstraat in.
1,2 Volg de Kerkstraat en steek de A7 over (twee rotondes rechtdoor).
1,4 Vervolg de Kerkstraat en draai bij de kerktoren rechtsaf de Heiligelaan in.
2,4 Hou aan het einde van de Heiligelaan op de driesprong rechts aan en fiets de Galgeweg
in.
2,6 Draai bij het wit/rode ANWB bordje (richting Noordbroek) linksaf het fietspad op.
5,0 Sla bij einde fietspad rechtsaf (Scheemderstraat) en fiets richting Scheemda onder het
viaduct door.
6,3 Sla na het viaduct linksaf het scheldenpad op langs het Buiten Nieuwediep, u passeert het
gemaal “Roode Til” richting Westerse molen.
Negeer, indien gewenst, het bord “doodlopende weg” om de uit 1862 daterende poldermolen
van dichtbij te bekijken. U bevindt zich hier in een oase van rust.
8,0 Fiets een stukje terug en sla bij hetzelfde bord rechtsaf.
Einde fietspad rechtdoor, Hamrik.
Na bijna 1 km. passeert u de nog te restaureren molen “de Noordermolen”.
9,7 Vervolg Hamrik (T-splitsing rechtdoor), ook de tweede T-splitsing rechtdoor, Korengarst.
13,6 Na het beklimmen van het viaduct rechtsaf, over viaduct richting Noordbroek.
14,5 Bij binnenkomst in Noordbroek komt u op een unieke viersprong; een beeld genaamd “de
Landarbeider”, de kerk + toren, een prachtige tuin, het aardewerk- en het strijkijzermuseum.
De route gaat linksaf, maar rechtsaf bevindt zich na enkele honderden meters het
boerderijcafe Mausel (tevens startpunt hoodroute MenterA).
Zoals gezegd op de viersprong linksaf (richting Zuidbroek), na wederom een paar honderd
meter
14,8 bevindt zich aan de doodlopende Molenlaan de gerestaureerde koren- en pelmolen “de
Noordstar”.
15,0 Rijd na bezichtiging een stukje in zuidelijke richting (rechtsaf) en sla rechtsaf de
Slochterstraat in.
Na 200 meter verandert de straatnaam in Slochterweg, volg deze weg (u passeert de
gemeente17,9 grens van Gemeente Slochteren en de weg heet nu Noordbroeksterweg).
Op de viersprong in Slochteren (linksaf mogelijkheid tot bezoek Freylemaborg/Slochterbos)
rijdt u
20,4 rechtdoor, Hoofdweg. 20,6 Na enkele honderden meters(na water) bij driesprong linksaf
langs het Slochterdiep tot aan de witte brug.
21,6 Sla hier linksaf, u fietst over de brug de Groene Dijk op (langs deze dijk vindt u drie
gerestaureerde molens, respectievelijk de Fraeylemamolen, de Groote Polder en De Ruiten
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genaamd.(informatie vindt u op het informatiebord aan de rechterkant van de weg).
Blijf de Groene dijk volgen.
24,1 Sla na de derde molen linksaf de Boerweg in richting Froombosch.
25,0 Op viersprong rechtdoor (onder viaduct door).
24,5 Op de driesprong slaat u rechtsaf, u rijdt over de Hoofdweg tot u linksaf kunt, u kunt
kiezen uit de
26,3 Slochterdijk of Langewijk.
26,7 Sla linksaf de Slochterdijk op en volg deze tot u bij natuurgebied Baggerputten op
driesprong komt,
29,0 hier slaat u rechtsaf de Stootshornweg in.
31,1 Aan het einde van de weg draait u op de driesprong (links staat een voormalige
basisschool) rechtsaf de Sappemeersterweg op.
33,0 Op de driesprong fietst u rechtdoor. Bij het kanaal slaat u linksaf en rijdt de
Spitsbergerweg op.
35,6 Bij de viersprong steekt u over en u volgt de Nieuwe Spitsbergerweg tot aan de
driesprong.
36.4 Hier rijdt u rechtsaf over de Nieuweweg en komt bij de kerktoren Zuidbroek weer binnen.
37,0 Via de Kerkstraat en Spoorstraat fietst u tot aan de spoorwegovergang, hier slaat u
rechtsaf en u bent terug bij het startpunt.
EINDE route. Bij het station staat een oorlogsmonument (laatste halte jodendeportatie in
Nederland) en naast het nieuwe station is in het oude station het “Noord Nederlands Trein en
Tram Museum” gevestigd.

