MenterRondjeKielRoute
32 kilometer.
Deze route leidt u door het ruime land van de oude veenkoloniën. Vier op een rijtje: Tripscompagnie,
Borgercompagnie, Kalkwijk, Kiel-Windeweer. De waarde van dit gebied met 4 parallelle dwarsdiepen
van het Winschoter Diep (met oude bebouwing langs die diepen) krijgt veel erkenning. Voor de
landschappelijke driehoek vanaf Kiel naar Zuidbroek en dan naar het Zuiden (tot Bareveld onder
Wildervank) zijn grootse plannen. Bijvoorbeeld om de waterstand te verhogen, delen van het land te
laten verruigen, natuurgebieden rond het Tripsbos, de Heemtuin en Borgerswold te vergroten en in dit
gebied veenborgen (nieuwe-stijl: bv met zorgfuncties) aan te leggen. Ook komen er hier en daar
"architectuur"woningen op de lege plekken tussen de huizen langs de kanalen. Zodat je vier eeuwen
architectuur in de lintdorpen kunt bekijken. Onder Wildervank bij Bareveld komt een nieuwe woonwijk
met huizen op ruime kavels. Dit ambitieuze toekomstplan heet de Groene Ster (de veenkoloniale
buitenstad). Als u meer wilt weten over dit plan klik hier, ga in menu naar wonen en leven en klik dan
op project groene ster.
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KM.
0,0 START Bij het station van Zuidbroek.
Stationstraat - vertrek in westelijke richting
0,3 RA Fiets bij spoorwegovergang RA de Spoorstraat in.
0,4 LA Sla na 100 m. twee keer LA, Achter de wal.
Volg het Muntendammerdiep tot de scheve klapbrug (Schaive klabbe).
Oppassen.
2,7 RA Het Loeg tot gemeentehuis.
3,1 RA Nieuweweg.
6,0 RD In Tripscompagnie de weg blijven volgen.
7,4 LA Fietspad langs Borgecompagniesterweg.
U passeert een speeltuintje.
10,6 RD Onder viaduct door de weg blijven vervolgen.
12,7 RA Woortmanslaan.
15,3 RA Kieldiep.
19,5 RD Drukke weg oversteken, neem de linkerzijde van het kanaal.
20,5 RA Bij voormalig tolhuis de loopbrug oversteken.
Fietspad volgen tot Kielsterachterweg, linksaf de parallelweg volgen.
21,2 RA Steek de drukke Kielsterachterweg over en volg het fietspad.
23,4 RD Steek Kalkwijk over, houdt op het fietspad rechts aan.
25,1 LA (Borgercompagnie) De weg op, direct RA de brug over.
27,4 RD (Tripscompagnie) Steek de weg over, brug Trips 1990 oversteken, Daaleweg volgen.
29,2 LA Fietspad op, rechts aanhouden, komt uit op Poeltje/Poeltjelaan.
31,9 LA Achter de Wal, onder spoortunneltje door.
32,0 RA Twee keer RA, voor spoorwegovergang LA, tot station.
32,4 Einde route.

