MenterKlaver4Routes
In ontwikkeling; de routes zijn nog globaal. Ze mogen uitgeprobeerd worden. Uw suggesties
over deze routes zien wij graag tegemoet en zullen wij verwerken. We zullen in een later
stadium per route een kaartje te maken en ook per route een algemene beschrijving. Met foto's.
Zoals bij alle routes van de MenterAroute.
(Stuur uw ervaringen mail uw foto's)

Wandeldagtochten.
1 Vertrekpunt* => 4 Wandelroutes.
* = vertrekpunt NS Station Zuidbroek of motel/restaurant Van der Valk aan de A7.
Klik hier voor de plattegrond van deze 4 routes. (250 kb)
Beste wandelaar,
Je hebt door de verschillende auto&fietsroutes van deze site gebladerd? En wat foto’s bekeken en
hier en daar wat gelezen?
Trekt dit deel van het Wold-Oldambt?
Zoek je groen, ruimte en lucht?
Of de sporen van het boek De Graanrepubliek, Multatuli en Mansholt? Je schrikt niet terug voor
wandelingen tussen 15 en 25 kilometer? Dan is het MenterKlaver4 misschien iets voor je. Als de
afstand toch iets te gortig is dan kun je de twee langste routes halveren door het station Scheemda of
het station Sappemeer Oost in te lassen.
De wandelroutes van het MenterKlaver4 geven een vrij compleet beeld van dit deel van het WoldOldambt. Hieronder hebben we belangrijke karakteristieken van het gebied opgesomd. Deze
kenmerken vindt je met beschrijving terug in de routes van de website MenterAroute.nl. De gekleurde
sterretjes achter de kenmerken verwijzen per kleur naar de route. Loop je de groene route, dan kun je
door even langs de groene sterretjes te lopen de kenmerken en de sfeer van de route lezen. Hier en
daar staan bij de straten een nummer: bijv. I.5. Kijken naar de onderstaande opsomming is dat:
landschappelijk kenmerk-het voormalig Sappemeer. Voor achtergrondinformatie verwijzen we naar de
tekst van de MenterAroute en van de MenterAoorsprongroute. En klik ook even op: huizen hebben
historie en kerken in Menterwolde.
* .I. landschappelijk.
1. strekkende middeleeuwse wegdorpen op een zandrug **
2. open polderland. (de teruggedrongen Dollard) met resten van middeleeuwse dijken. **
3. van 1600 systematisch ontgonnen veen en resten van veendijken en diepen en wijken.
(zijkanalen) ***
4 .restanten van het stroomgebied van rivier de Oude Ae of Menter A **
5. het Sappemeer *
II.Huizen, gebouwen
1. de (monumentale) boerderijen, veelal van het Oldambtster type.****
2. de landarbeiders en veenarbeiders boerderijtjes ****
3. de renteniershuizen, gebouwd volgens de mode van de tijd. ****
4 .de siertuinen en monumentale bomen ***
5. beeldbepalend gebouw of monument.*
6. steunpunten/informatie&internetten&praktische hulp.****
III. kerken en begraafplaatsen
1. de romaans-gotische baksteenkerken **

2. de begraafplaatsen bij de kerken **
3. de joodse begraafplaats. **
4. de begraafplaats volgens ontwerp van Vroom.*
5. de vermaning (doopsgezind) ***
6. baptisten-pionierskerk *
IV. handel en nijverheid.
1. resten van de veenkoloniale scheepsbouw,scheepsvaart en handelskaden.*
2. resten van fabrieken *
3. aardgaswinning **
4. molens *
5. station.Tevens Noord Nederlands Tram& Trein Museum ****
Hieronder zijn de 4 routes (voorlopig en nog globaal) beschreven. De kleur correspondeert met
de kleurlijn op de kaart. In de komende tijd zullen wij de beschrijving completeren.
Opmerking: met kopiëren en plakken kunt u de route naar keuze er uit halen en zwart printen.
Klaverblad 1 - Noord Oost - 19 KM- bij benadering. Zie boven link plattegrond. Blauwe
routelijn.
Stationsstraat IV5
Spoorstraat
Kerkstraat
Heiligelaan III.1 III.2
Galgeweg
Fietspad I.1. I.2.
Scheemderstraat Bij gemaal: schelpenpad IV.4.
Pastorieweg
Noorderstraat II.1 III.1 III.2 IV.4 III.5.
Zuiderstraat
Drostenlaan II.2.
T Veen III.3
Botjesweg
Br Omtaweg
Kerkstraat
Spoorstraat
Stationsstraat
Binnengekomen reactie:
Afgelopen zondag de hardloopschoenen aangetrokken en de noordoost route gerend. Onderweg een
paar kleine aanpassingen doorgevoerd die je misschien kunt gebruiken.Vanaf het Westeind door het
dorp via de Heiligelaan Uiterburen op en niet via het fietspad. Dat fietspad vind ik niks. Het kon wel
een oude spoorlijn zijn zo kaal en strak door het land getrokken...... Uiterburen volgen tot aan de
afslag met de Klingeweg en daar rechtsaf. De Klingeweg gaat over de N33 en daarna over in de
Buitenweg. Deze volgen en dan links / rechts weer het schelpenpad op. De rest hebben jullie goed
bedacht maar ik heb er de voorkeur aan gegeven om niet via de Drostenlaan en ´t Veen te lopen maar
ben gewoon rechtdoor gegaan.In het algemeen vind ik de routes wel erg lang. De meeste
wandelroutes gaan uit van een afstand van 15 km maximaal eigenlijk en meestal bieden ze dan ook
nog de mogelijkheid van een doorsteekje, het aloude afsnijden. Jelle Bakker.
Klaverblad 2 Zuid Oost - 28 KM bij benadering - Zie boven link plattegrond. Groene routelijn.
Deze wandeling is nog al lang.
Te lang? Begin dan vanaf station Scheemda en eindig bij station Zuidbroek.
Stationsstraat (Zuidbroek) IV.5.
Spoorstraat

Trekweg IV.1.
Diepswal
Hogeweg
Stationsstraat (station Scheemda) II.5 II.4
Kolkenweg I.2.
Hoofdweg
Tonkensoordlaan
Beneden Veensloot I.3. I.1.
Badweg
Meedener Bosje
Hereweg bij Kerkstraat III.1 III.2 III.5 II.5 II.4.
Duurkenakker alternatief: over de brug langs eerste huis rechts pad langs kanaal nemen. Dan weg
links tot*
Oosterweg
Eendrachtsweg
*Hondenlaan IV.3.
Muntendammerweg
Spoorstraat
Stationsstraat (Zuidbroek)
Binnengekomen reactie op het eerste deel van de groene route:
We zijn hedenmiddag gestart bij het station in Zuidbroek en richting de Trekweg gegaan. Via de
Trekweg naar Scheemda gewandeld. Bij het bosje van Molanus kun je dus via het fietspad verder
(hier zit een doorgang weet jij mischien wat dit voorstelt? Antwoord: hier was vroeger een brug van de
oude weg Meeden-Nieuw Scheemda en er stonden verschillende huizen. De oude rijksweg langs het
Winschoterdiep lag er. Een belangrijk kruispunt dus. Als mooie herinnering aan deze vergane glorie
resten nog een stukje rijksweg en oude erven met boomgaarden.) Maar wat mischien zomers leuker is
om over dijk bij het water langs te gaan.(liep nu wat zwaarder.) In Scheemda zijn we langs het
haventje gegaan naar café het haventje en hebben thee gedronken. Daarna verder via Diepswal,
richting Stationsstraat naar het station.We zijn op de trein gestapt richting Zuidbroek. Het was een
heerlijke tocht, met veel mooie huizen aan de Stationsstraat in Scheemda. Duur van de tocht drie uur.
Mevr. Grietje de Vries Noordbroek.
Klaverblad 3 - Zuid West - 16 KM bij benadering Zie boven link plattegrond . Gele routelijn.
Stationsstraat IV.5.
Spoorstraat
Achter de wal
Poeltjelaan I.3. II.2.
Daaleweg
Tripscompagniesterweg I.3. (vergeet niet hier het natuurgebied het Tripsbos een eindje in te gaan.
hebt u energie loop het bos dan uit tot Borgercompagnie, daar links richting Veendam/Muntendam en
bij de driesprong links: dat is:)
Nieuweweg
Heemtuin (achterlangs)
Ruitershorn
Domela Nieuwenhuisweg
Nautastraat
Bovenweg
t/o Tolweg
Park in Middenweg
Wijde Blik I.4.
Hellingwal IV.1.
Bredeweg
Kerkstraat III.1 III.2 III.6.
Het Loeg

TussenKlappen WZ II.1 II.4
Achter de wal
Spoorstraat
Stationsstraat.
Klaverblad 4 - Noord West - 19 KM - bij benadering. Zie boven link plattegrond.Rode routelijn.
Stationsstraat IV.5.
Spoorstraat
Winschoterdiep IV.1 IV.2.
Jagerswijk I.3 I.5.
Spitsbergenweg
Botjesweg
Slochterweg
Noorderstraat II.1 III.1 III.2 IV.4 III.5.
Scheemderstraat
Einde bebouwing fietspad I.1 I.2.
Galgeweg Heiligelaan II.5
Kerkstraat
Spoorstraat
Stationsstraat

