Oorsprongroute
De route start in Muntendam. Het startpunt bereikt u vanaf het NS-station in Zuidbroek het beste op de
volgende manier: Kan ook met de auto, volg dan (*** Fiets bij de spoorwegovergang
De ster * met een nummer verwijst naar meer informatie op de pagina Toeristische informatie op de
website menteraroute.nl
•
•
•
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RA de Spoorstraat in LA over de dam en meteen
LA. (*** niet over de Dam maar rechtdoor over spoor)
Volg langs het kanaal de weg Achter de Wal, gaat over in Tussenklappen.
2.5 km Bij de scheve klapbrug rechtsaf, Het Loeg. (*** Over brug recht door
Loeg/Kerkstraat/Oosterweg)
Neem na 50 meter linksaf het fietspad langs de bushalte, volg dit fietspad helemaal tot het
einde.
3.5 km Rij de weg op en steek op het kruispunt schuin over, neem het pad links van het
kanaal,

Hellingwal. Hier begint de eigenlijke route
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Km Start MenterAOorsprongRoute:
0,0 Hellingwal. *1)
U staat op een oude veendijk, waar de rivier MenterA doorstak.
Naar de dam in de rivier is Muntendam genoemd. In het natuurgebied de Wiede (links van u
achter het voormalige gemaal) meanderen nog resten van de rivier.
(*** Terug Oosterweg tot Middenweg LA richting Veendam tot over brug Meteen LA
Somerlustweg.)
0,4 RD
Volg het pad met links theeschenkerij De Vlinderij (als u thee wilt drinken is vooraf reserveren
wenselijk 0598-620025).
0,6 RA Via het hoogholtje komt u op het Oude Verlaat (Verlaat = vallaat = sluis).
LA langs het water.
U komt uit op Beneden Verlaat. RD.
1,6 LA Steek de tweede dam over en volg rechts het rode fietspad.
1,9 LA Einde fietspad, Somerlustweg
2,0 RA Ds.Sannesstraat. Blijf steeds rechtdoor fietsen langs de vijvers *2).
RD Bij de kruising met Brink.
2,7 LA Jacob Bruggemalaan.
Neem eerste weg RA, Ae Kade.
3,2 LA langs het hertenkamp (het vijvertje is een overblijfsel van de MenterA).*3)
RD Museumplein oprijden met Van Beresteynmuseum.
Let ook op de afbeeldingen in de historische tijdlijn van corténstaal op straat.
(*** wandelgebied- vraag auto route naar Julianalaan/Bernhardlaan.)
RD Bij de kruising met Kerkstraat RA voor NH kerk en even verder LA over het houten
bruggetje.
3,5 Fiets of wandel om de kerk*4) heen en ga het fietspad op richting Julianapark
(Meerstalroute).
(Ten opzichte van het gemeentehuis is dit RA).
4,0 Steek de Julianalaan over naar de Wilhelminasingel.
Weg volgen langs Ae Horst.
4,4 LA Prins Berhardlaan volgen, gaat over in Bendikstraat.*5)
U komt uit bij het Oosterdiep.
RA langs sluis
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5,0 RA Sportterreinstraat. U bent in Wildervank (dit is het smalste deel tussen het Oosterdiep
en het Westerdiep, de twee hoofddiepen van Veendam en Wildervank).
Langs de Lutherse Kerk links.
U rijdt enkele kilometers langs het Westerdiep, gaat bij centrum over in Van Delftstraat, RD.
RD via Torenstraat over de Torenbrug bij Brede Kade.
RD langs oude NH kerk (links-monument).
7,9 RA over brug bij driesprong Verbindingsweg (bij 36e laan, geel bord 36). *6)
U rijdt Wildervank uit en volgt de Verbindingsweg.
In het poldergebied aan uw rechterhand lag eens het Zwanemeer, waaruit de rivier de
MenterA ontsprong.
9,7 RA Bij driesprong (passeer de schuur met witte letters NNZC).
Borgercompagnie.
11,2 RD Bij viersprong met Woortmanslaan.
U rijdt het oude veenkoloniale dorp Borgercompagnie in.
Blijf het kanaal volgen aan de rechterkant.
Opmerking: Rechts is het recreatiegebied Borgerswold.*7)
RD Het kanaal is hier gedempt. Onder viaduct door (was vroeger brug).
RD U passeert het bord Borgercompagnie/ Gemeente Menterwolde.
16,8 RA Bij de driesprong met het beeld op de 3 zuilen, richting Heemtuin.
18,0 RD Nieuweweg over de brug van Tripscompagnie.
19,0 LA Tegenover De Heemtuin fietspad op richting Zuidbroek.
Houdt rechts aan tot het Muntendammerdiep.
Indien uw begin- en eindpunt Zuidbroek is, sla dan LA.
Volg de weg langs dit kanaal tot in Zuidbroek.
Na spoortunneltje RA en direct RA, Spoorstraat, bij spoorwegovergang LA.
Bij station einde route.
22,4 Bent u gestart bij Hellingwal, sla dan RA.
22,5 LA Over de eerste brug.
Volg de Eendrachtsweg tot het drukke oversteekpunt.
25,0 RD fietspaadje. Einde RA.
Links van u natuurgebied de Wiede met in de verte resten van de MenterA.
25,3 Na 300 meter einde route, Hellingwal.

