MenterNoordOostGrenzenRoute
MenterNoordOostGrenzenRoute – 28 kilometer.
De Grenzenroutes verkennen de grenzen van de Gemeente Menterwolde.
Door hun geringe lengte zijn ze ook geschikt voor bijvoorbeeld ouderen en gezinnen met kinderen.
Er bevinden zich langs de route altijd één of meer bankjes en de routes zijn waar mogelijk autoluw.
De MenterNoordOostGrenzenRoute is de langste van de“grenzenroutes”, maar is zeer de moeite
waard.
U fietst voor een groot gedeelte in het verdwenen stroomdal van de MenterA (MunterEe).
Dit was een rivier die tot in de 17e eeuw stroomde van Wildervank over Muntendam naar Termunten.
Later namen het Termunterzijldiep en het Winschoterdiep de afwaterings- en scheepvaartfunctie over.
De oude binnenweg van ‘t Waar over Nieuw-Scheemda en dan vervolgens de Oude Dijksterweg
kronkelen hier en daar opvallend en hebben op die plekken waarschijnlijk de waterloop van de
MenterA gevolgd.
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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, rechtdoor over de brug over het
Winschoterdiep.
Volg de Kerkstraat, steek de beide rotondes rechtdoor over en fiets
1,5 bij de kerk rechtdoor de Torenstraat in (uitkijken bij het oversteken).
2,3 Torenstraat gaat over in Nieuweweg, sla rechtsaf, Drostenlaan.
3,2 Steek de hoofdweg over, de Garsten. 3,5 Sla vóór de gaslocatie linksaf het fietspad op.
5,0 Einde fietspad linksaf, Scheemderstraat.
5,4 Op de viersprong bij “het Wapen van Noordbroek” rechtsaf, Hoofdstraat, deze weg volgen
6,5 tot de driesprong tegenover de kerk.
Sla hier rechtsaf, Pastorieweg.
7,5 Sla bovenop het viaduct linksaf, Korengarst. Volg deze weg, waar Korengarst over gaat
10,1 in Hamrik houdt u rechts aan, u fiets op de gemeentegrens met Slochteren.
11,3 Volgende driesprong links, Hardeweg.
Na de brug rechts aanhouden.
13,3 Op driesprong rechtsaf, Zwaagweg, U bevindt zich in de gemeente Scheemda, de
gemeentegrens loopt aan uw rechterhand door de landerijen.
15,8 Einde weg op T-spitsing links, Hoofdweg.
16,0 Sla in ’t Waar rechtsaf het fietspad door de “Barlagen Polder” op.
Het fietspad brengt u bij Nieuw-Scheemda, Zijldieppad.
17,8 Bij het hoogholtje rechtsaf, fiets het dorp binnen.
Kerkwijk (was vroeger een haven) met links van de weg nog enkele van de oorsponkelijke
woningen (rechts was water).
18,2 Einde weg links, Hamrikkerweg.
20,7 Volg deze weg tot u op de hoofdweg stuit (u fietst weer op de gemeentegrens), rechtsaf,
21,1 Scheemderstraat, na 300 m. links. U
rijdt over de eerste grote zeedijk (1542), de weg heet dan ook Oude Dijksterweg. Enkele delen
van de oude dijk zijn nog in originele staat. De dijk vormt de gemeentegrens met Scheemda.
22,1 Vóór gaslocatie rechts, einde weg links, Buitenweg volgen, viaduct over, Galgeweg
26,0 volgen tot kruispunt.
26,7 Rechtdoor, Heiligelaan. Bij de kerktoren links aanhouden, Kerkstraat. Twee rotondes
rechtdoor, Kerkstraat volgen, brug over, Spoorstraat, einde weg bij spoorwegovergang links.
Weg volgen tot station.

EINDE route. Bij het station staat een oorlogsmonument (laatste halte jodendeportatie in Nederland).
Naast het nieuwe station is in het oude station het “Noord Nederlands Trein en Tram Museum”
gevestigd

