MenterNoordWestGrenzenRoute
MenterNoordWestGrenzenRoute – 19 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
MenterNoordWestGrenzenRoute route brengt u in de grensgebieden Stootshorn en Spitsbergen.
Aangezien alle 4 routes hetzelfde begin- en eindpunt hebben kunnen twee of meerdere routes
naar wens worden gekoppeld.
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0,0 START:
Bij het station van Zuidbroek. Stationstraat - vertrek in westelijke richting (links).
0,3 Fiets bij spoorwegovergang rechts de Spoorstraat in. 0,4 Steek linksaf de dam over en sla
direct weer rechtsaf, Achter de wal. De weg volgen, bij passantenhaven (let ook op de mooie
brug) draait de weg naar links, W.A.Scholtenweg.
Volg deze weg.
1,4 Neem aan het einde van de bebouwde kom het fietspad aan de rechterkant van de weg.
Blijf dit fietspad langs de vele glastuinbouwbedrijven volgen tot het einde.
2,5 Steek hier (voorzichtig) de weg over en fiets langs de linkerzijde van het Oude
Winschoterdiep.
4,4 Waar het water eindigt slaat u rechtsaf en direct weer links, Westeind.
0,4 U bevindt zich al enkele honderden meters in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
4,8 Sla rechtsaf, Noordbroeksterstraat, steek voor het bord “doodlopende weg” de weg over.
0,4 Sla rechtsaf het fietspad op, steek het Winschoterdiep over, rijd onder 0,4 de autosnelweg
door, steek
5,2 de Noordbroeksterstraat over en volg de parallelweg richting Noordbroek.
5,9 Neem op de scheve klapbrug de T-splitsing naar rechts Achterdiep N.Z., 0,4 op de
driesprong met Spitsbergen links aanhouden. 0,4 Fiets de Siepweg voorbij en neem in
Stootshorn de afslag links,
8,6 Schoollaan (met rechts een voormalig schoolgebouw).
9,1 Neem de eerste weg naar rechts, Dwangsweg.
0,4 Achter de bebouwing aan uw linkerhand loopt de gemeentegrens met Slochteren. 0,4
Stootshorn zou je het “driegemeentenpunt” kunnen noemen, maar behoort 0,4 bij
Menterwolde (zie ook INFO).
10,0 T-splitsing rechts, Veenweg volgen tot dubbele driesprong, links- en direct rechtsaf
10,5 Slochterweg inrijden.
13,2 Aan het eind van de weg is de naam veranderd in Slochterstraat, 0,4 sla hier rechtsaf de
Hoofdstraat in.
0,4 Volg deze mooie weg door Noordbroek tot de viersprong.
13,8 Steek het kruispunt over, Zuiderstraat. Gaat over in Uiterburen, 0,4 volg deze weg volgen
tot het einde.
16,4 Volg de bocht in de weg naar rechts, Heiligelaan.
17,2 Bij kerktoren links aanhouden, Kerkstraat.
17,5 Twee rotondes rechtdoor oversteken, Kerkstraat volgen, 0,4 Spoorstraat volgen tot
spoorwegovergang,
18,6 linksaf Stationstraat volgen tot aan 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.

