Groninger Borgenpad
Routebeschrijving Winschoten - Finsterwolde 12,4 km
Start: Winschoten Zuid, hoek Reggestraat 59/Hunzestraat

We lopen op een zeer groene manier door Winschoten. Eerst door het Maintebos,
daarna het Sterrebos en via een korte doorsteek door het centrum naar het Rosarium en
het Stadspark.
Na Winschoten wandelen we het nieuwe natuurgebied Reiderwolde in, We komen een
uitkijktoren, een natuurtheater en een natuurbegraafplaats tegen.
We besluiten de wandeling in Finsterwolde In Finsterwolde hadden de communisten
lang een meerderheid in de gemeenteraad. Een gevolg van de scherpe sociale
tegenstelling tussen arme landarbeiders en rijke boeren gedurende de 19e en 20e eeuw.

Ga de Reggestraat in. Negeer zijwegen. Reggestraat maakt haakse hoek naar rechts en wordt
Vechtstraat. Eerste weg links, Spaarnestraat. Na .....meter eerste weg links, Eemsstraat.
Eemsstraat maakt haakse bocht naar rechts, blijf op trottoir, langs groenstrook, voor huisnummer
121 (Garst) links, trottoir maakt ronding links. Ga rechtdoor, klinkerweg wordt asfaltweg, Sint
Vitusholt. Asfaltweg wordt grindpad. U loopt het Maintebos in.
Blijf op grindpad. Bij huis links aanhouden. Na enkele meters pad naar links negeren. Voor
klinkerweg links, bospaadje. Eerste bospad rechts, bij imposante boom. Loop naar asfaltweg, ga
links (Sint Vitusstraat). U loopt het Maintebos uit. Einde weg rechts, trottoir.
Ga spoor over, eerste weg rechts, Burg. Mr H.J.Engelkens-laan. Loop via zebra naar de overkant
en ga rechts. Bij kruispunt links, verder over trottoir, Gasthuislaan. Einde trottoir over zebra, daarna
rechts en steek de Gasthuislaan over en ga rechtdoor het park in, zandpaadje. U loopt nu het
Sterrebos in.
Negeer pad rechts. Bij kruising van zandpaden rechtdoor. Blijf op pad langs de vijver. Ga door
tunneltje en ga rechts over bruggetje en meteen links, verder door het park. Bij splitsing links
aanhouden. Loop tot einde pad en ga rechts richting dierenkamp. Voor dierenkamp links, u loopt
het Sterrebos uit.
Steek de weg over en ga rechtdoor, negeer zijwegen. Burg. Wiggestraat gaat over in Bosstraat en
daarna in Kleine Bosstraat. Bij kruising in centrum rechtdoor,klinkerweg, richting Rosarium,
Gaslaan. Klinkerweg gaat over in asfaltweg. Weg maakt bocht naar links, loop tot kruising. Ga
rechts, over trottoir en bij het Dolardcollege links over het zebrapad. Ga even rechts en meteen
links het Rosarium.
Negeer zijpaden. Langs het Rozenpaviljoen. Verderop ligt links een hertenkamp. Ga over brug.
Negeer zijpaden. Bij splitsing links aanhouden. Ga over de brug richting de weg. U loopt het
Rosarium uit.
Steek weg, fiets- en voetpad over. Ga rechtdoor asfaltvoetpad. U gaat het Stadspark in. Bij kruising
van paden rechtdoor, asfaltpad. Ga over bruggetje. En bij volgende kruising van paden rechts.
Vijver nu steeds rechts houden. Pad maakt bocht naar rechts. Neem het pad links, u loopt het
Stadspark uit. Ga rechts over rood asfaltfietspad, richting Beertsterbrug.

Ga links over de brug. Fietspad en later trottoir. Door tunnel. Bij richtingaanwijzer, richting Blauwe
stad, verder over betonfietspad. Steek weg over en ga verder over fietspad. Ga over brug en na
Xxxx meter rechts, weg oversteken naar parkeerplaats Reiderwolde.
Ga het rode voetpad op. U loopt landgoed Reiderwolde in. Voetpad kruist halfverharde weg. Ga
rechtdoor over voetpad. U loopt langs uitkijkheuvel met picknickbank. Einde voetpad rechts, bij
informatiebord Reiderwolde, halfverharde weg. U blijft halfverharde weg volgen, loop naar de brug
en ga deze over. Na de brug links, fietspad, asfaltpad over dijkje. Fietspad loopt rechts naar
beneden. Asfalt gaat over in beton. Einde fietspad rechts, over trottoir. Vrijwel meteen, ter hoogte
van huisnummer 167, links, asfaltweg. Negeer fietspad naar links. Verderop loopt u achter
bebouwing langs. Bij wandelknooppunt 44 links, tegelpad, gaat over in asfaltweg. U loopt voor de
brandweerkazerne langs. Na de brandweerkazerne komt het Gezondheidscentrum Reiderland,
eindpunt van deze etappe.
eindpunt: Gezondheidscentrum, Bospad 2, Finsterwolde.

