MenterBorgenRoute
56 Kilometer
Deze route voert u door het wijde landschap van het Oldambt, door de romantische Woldstreek en
door de monumentale Oude Veenkoloniën. U zult veel prachtige huizen en tuinen zien. Met als
hoogtepunten de Ennemaborg , de Fraeylemaborg en het kleinere Welgelegen. Gebouwen uit een
feodaal verleden.
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0,0 START: Bij het station van Zuidbroek. Stationstraat - vertrek in westelijke richting (L).
0,2 RA Fiets bij spoorwegovergang RA de Spoorstraat in, blijf rechtdoor fietsen, Kerkstraat
1,3 RD Twee rotondes rechtdoor oversteken.
1,6 RA Bij de kerktoren rechts aanhouden, Heiligelaan.
2,4 LA Einde weg links aanhouden, Uiterburen, u passeert links de Drostenborch.
3,2 Hierachter stond vroeger de echte drostenborg.
4,9 RA Einde weg rechtsaf, Scheemderstraat. Blijf steeds rechtdoor fietsen.
10,1 RA Na viaduct LA, over bruggetje, RA fietspad volgen.
11,3 LA Einde fietspad RA, direct LA.
11,5 RD Oude Rijksweg oversteken, u rijdt Scheemda binnen, Molenstraat.
11,9 LA Linksaf, Kerkstraat, volgende driesprong bij NH kerk nogmaals linksaf, Oosterstraat.
13,2 RA Volg de weg over de A7, gaat over in Menterneweg sla rechtsaf, Lange Zuidwending.
14,3 LA Links aanhouden, over wit bruggetje Boslaan, gaat over in Sebo Ennemaweg.
15,7 LA Hora Siccemaweg, LA bij informatiebord en bordje Oldambtroute door klaphek,
fietspad volgen.
16,2 RA Na volgende klaphek RA, einde weg LA.
Volg fietspad naast Rijslaan.
16,5 LA Hoethslaan, u rijdt Midwolda binnen. Nr.115: Pannenkoekenhuis d'Olle Smidse.
18,1 LA Linksaf, Hoofdweg.
19,0 RD Hoofdweg volgen langs de Ennemaborg.
Rechts na nr.99 museum + restaurant Hermans Dijkstra. Fietspompservice!
Vervolg na een eventueel bezoek de Hoofdweg.
20,4 RD Steek de Oude Rijksweg over, Zijdwende.
24,5 RD Volg deze lange rechte weg tot kruispunt met Pastorieweg, rechtsaf naar 't Waar.
24,9 LA Linksaf, Hoofdweg.
26,3 RA Rechtdoor, Rechtewalsterweg en Pastorieweg helemaal uitrijden.
31,2 RA Rechtsaf, Noorderstraat.
31,7 LA Na boerderijcafe Mausel links, Meerlandseweg gaat over in Siepweg.
35,2 LA Linksaf, Bovenvennenweg, gaat over in Hondelaan, u rijdt Schildwolde binnen.
36,5 LA Links het fietspad op, fiets langs de provinciale weg.
37,3 RD U passeert Geertsemaheerd met de oudste Groninger slingertuin.
37,7 RD Kruising rechtdoor
37,8 RD U passeert de Fraeylemaborg.
Mogelijkheid tot bezoeken borg, tuin en restaurant.
Vervolg na een eventueel bezoek de Hoofdweg door Slochteren en Froombosch.
41,1 LA Sla linksaf, Langewijk.
Neem het fietspad, even verder oversteken naar fietspad.
Volg het fietspad achter de kassen langs tot het einde, sla dan RA.
44,0 LA Steek de weg over en neem het Achterdiep NZ langs het kanaal.
45,0 RA Neem na het hoogholtje rechtsaf de dam over en fiets een stukje over Achterdiep ZZ.
LA
Volg de bocht naar links, Verlengde Herenstraat.
45,7 LA Einde weg linksaf, fietspad tot kruispunt.
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46,4 RA Fiets rechtsaf, onder viaduct door, fietspad langs Noordbroeksterstraat.
46,8 RA Rechtsaf, fietspad langs Noorderstraat.
47,6 LA Sla linksaf, langs Het Dijkhuis, Borgercompagniesterweg.
48,6 RD Schuin oversteken, langs de veenborg Welgelegen (Odd Fellow huis) die om-streeks
1655 werd gebouwd als buitenverblijf van Jan Cornelis Spiel.
Het heeft eenopenbare tuin met vormsnoei en waterpartijen.
De borg is niet te bezichtigen.
Open:dagelijks van 9.00-18.00 uur. Tijdens de schoolvakantie is de tuin gesloten.
49,1 LA Fiets links van het kanaal en sla bij de kruising linksaf.
Volg dit pad tot kruispunt.
51,2 RD Steek Tripscompagnieweg over, Daaleweg volgen.
54,3 LA Sla linksaf en fiets langs het Muntendammerdiep terug richting Zuidbroek.
55,6 RA Na tunneltje onder spoor rechtsaf, voor spoor linksaf.
56,0 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.

