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0,0 START:
Bij het station van Zuidbroek. Stationstraat - vertrek in westelijke richting (links).
0,2 Fiets bij spoorwegovergang rechts de Spoorstraat in, blijf rechtdoor fietsen (brug over
Winschoterdiep oversteken, Kerkstraat. Kerkstraat volgen, twee rotondes rechtdoor.
1,3 Neem de eerste weg rechts, H.E.Buurmasingel. De weg draait naar links en heet dan
Siemenspark.
1,7 Sla op de T-spitsing rechtsaf en fiets door tot het einde van de weg.
2,1 Neem deze T-spitsing rechtaf, Heiligelaan.
2,4 Doorrijden tot de bocht, fiets hier rechtdoor, Galgeweg. Fiets rechtdoor en neem na het
viaduct de eerste weg rechts. Dit is een oude Veendijk,
7,1 Sla aan het einde van deze "Oude Dijksterweg" rechtsaf en na 300 meter links,
Hamrikkerweg.
7,4 Ook dit is een oude dijk. U rijdt in Nieuw Scheemda (zie www.MenterAroute.nl) rechtdoor
tot in het
11,0 plaatsje 't Waar over een witte brug rijdt. Sla direct na de brug rechtsaf het fietspad op
(Oude diepje)
11,5 Einde fietspad rechtsaf Hoofdweg op. Volg deze weg tot na de verhoogde brug in de
weg.
12,4 Sla na de brug linksaf (doodlopende weg) en fiets of loop over het Hoogholtje (Gronings
woord voor niet beweegbare loop- of fietsbrug) 't Waar weer binnen. Steek de weg over.
12,9 U rijdt de Barlagen Polder in. Blijf dit fietspad volgen tot u terug bent in Nieuw Scheemda.
14,7 Tegenover het hoogholtje kunt u eventueel aan de Kerkwijk enkele van de
oorspronkelijke arbeiderswoningen zien. Volg het fietspad richting Scheemda, rijd aan het
einde van het fietspad rechtdoor en draai links
17,8 de lichtblauwe brug over, u rijdt Scheemda binnen.
18,6 Sla vlak voor het kruispunt met de oude snelweg rechtsaf het smalle fietspad op (Int.
Dollard Route) en volg deze onder de weg door.
19,0 Fiets rechtdoor door de nieuwe woonwijk, langs de sluis en de Trekwegklap(-brug) en de
passanten haven tot u uitkomt op een plein met winkels en horeca. Houdt op het plein rechts
aan en sla aan
19,6 de overzijde linksaf, Hoogeweg. Volg deze weg naar rechts en steek de oude snelweg en
het
19,9 Winschoterdiep over, Stationsstraat. Blijf deze weg volgen langs het gerestaureerde
station en
21,1 neem bij het industrieterrein het fietspad. Blijf deze Eexterweg volgen langs het spoor.
22,7 T-splitsing rechts, Halteweg volgen door Westerlee.
25,7 Op fietspad de weg volgen naar Meeden. Blijf ook in Meeden de weg gewoon volgen.
Neem het fietspad langs de doorgaande weg en blijf deze steeds volgen langs rotondes,
viaduct en over spoor.
31,0 Steek de weg over en sla hierna rechtsaf het fietspad op richting Muntendam.
31,6 Neem de kleine doorsteek rechtsaf en steek de weg over.
32,7 In de bocht rechtdoor rijden (doodlopende weg). Voor spoorwegovergang links het
fietspad op.
34,0 Einde fietspad links.
35,5 Weg oversteken, over brug rechtsaf, Achter de wal.
36,4 Na spoorwegtunnel rechts, direct weer rechts, voor spoorwegovergang links.

