MenterZuidWestGrenzenRoute
MenterZuidWestGrenzenRoute – 16.5 kilometer.
Deze route brengt u naar de buitengebieden van Menterwolde. De Veenkoloniën Tripscompagnie en
Borgercompagnie zijn rond 1600 gesticht. In beide gevallen ging het om werkmaatschappijen met
aandeelhouders (zouden wij nu zeggen) van de burgers (borger) van de Stad Groningen en van de
vervenersfamilie Trip en anderen. Met name aan de Veendammer kant van Tripscompagnie kan men
de grootschaligheid en planmatigheid van de vervening zien. Hier en daar zijn de stelsels van wijken
en zwetsloten goed waar te nemen.
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0,0 START: Bij het station van Zuidbroek. Stationstraat - vertrek in westelijke richting.
0,1 Fiets bij spoorwegovergang rechts de Spoorstraat in, sla na 100 m. twee keer linksaf.
0,4 Onder spoortunnel door na 50 m. rechtsaf, Poeltjelaan volgen tot het einde (Poeltje).
1,6 Fiets tussen de twee opritten door het fietspad op, pas in bochten op voor tegenliggers.
2,7 Einde fietspad links en na 200 meter rechts.
3,4 Rechtdoor aanhouden (“doodlopend” betonpad gaat over in een smal fietspad).
TIP: U komt uit bij het Natuur- en Milieucentrum De Heemtuin, zeker een bezoek waard.
4,4 Einde fietspad rechtsaf (vanaf de Heemtuin dus links). Pas hier op voor snelle auto’s.
6,0 Op kruispunt in Tripscompagnie linksaf langs het kanaal, richting Veendam.
INFO: In Tripscompagnie vindt u op het adres Nieuweweg 1A (bij de brug) het dorpshuis en
minicultureel centrum "Nooitgedacht".Tot in de jaren zeventig was dit de kleinste school van
Nederland. Hier vinden nu uiteenlopende activiteiten plaats.
TIP: Aan de linkerzijde bevindt zich de gratis toegankelijke galerie “Vrouwenstreken”.
7,9 Bij begin fietspad linksaf de asfaltweg vervolgen, Westerbrink (geen bord). Blijf steeds
rechtdoor fietsen.
INFO:Deze weg loopt parallel aan de gemeentegrens met Veendam (grens loopt aan uw
linkerhand in de vorm van een brede sloot door het boerenland). Net iets noordelijker ligt een
vroegere tolweg (zandpad), waar door uitbreiding van bebouwing de plaatsen Muntendam en
Veendam in de toekomst naar elkaar toe zullen groeien.
10,1 U komt Veendam binnen, houdt de linkerzijde van het kanaal aan, rijdt op drie- en
viersprong
10,5 rechtdoor en steek de drukke Middenweg over.
Blijf het water volgen, eerst Scholthuizen en daarna Oude Verlaat (gaat over in fietspad).
12,5 Einde fietspad (Oude Verlaat) rechtdoor.
TIP: Voordat u oversteekt kunt u eventueel aan de overzijde van het water (Hellingwal) de
mooi aangelegde tuin van het gemaal op nummer 1 bekijken.
Let terug op de route op voor auto’s, men verwacht hier geen overstekende fietsers!
Negeer het eerste verbodsbord, steek na 50 m., bij het tweede verbodsbord, de weg schuin
over en fiets het schelpenpad op, het pad loopt langs het Meedenerdiep.
13,6 Einde fietspad (komt uit op een terras bij de brug) de weg oversteken.
“t Loeg. Tussenklappen W.Z. gaat over in Achter de Wal, blijf deze weg langs het kanaal
volgen. Onder de spoorbrug door rechts, direct weer rechts, voor het spoor links, langs spoor
tot station.
16,4 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.

