Groninger Borgenpad
____________________________________
Routebeschrijving Finsterwolde -Winschoten 12,4 km
Start: parkeerterrein Gezondheidscentrum Reiderland, Bospad 2, 9684 AW Finsterwolde
Einde: hoek Reggestraat 59/Hunzestraat, 9673 EC Winschoten
OV: lijn 17 en 618, bushalte Dwarsstraat, Finsterwolde
lijn 23 en 24, bushalte Udesweg, Winschoten

Na Finsterwolde komen we in het natuurgebied Reiderwolde. Het gaat om een nieuw
natuurgebied. De ontwikkeling van dit gebied maakt deel uit van het project Blauwe
stad.
In Winschoten wandelen we van park naar park: het Stadspark, vervolgens het
Rosarium, dan het Sterrebos en tot slot door het Meintebos.
De wandeling eindigt aan de rand van Winschoten.
Vanaf het parkeerterrein rechts, (Bospad). Je komt langs het gezondheidscentrum en de
brandweerkazerne. Asfaltweg wordt betegeld pad. Einde pad rechts, asfaltfietspad.
Negeer zijpaden. Einde fietspad rechts, asfaltweg (Veenweg).
Bij bord Finsterwolde links, fietspad. Na 1,5 kilometer ga rechts brug Oeverlibel over. Ga
verder over halfverhard pad, negeer zijwegen. Na wildrooster loop je het natuurgebied
Reiderwolde in.
Na ongeveer 1 km kom je uit bij een groot informatiebord. Je kijkt tegen de achterzijde van
dit bord aan. Na dit bord direct links het rode voetspoor volgen. Verderop kom je langs een
picknickbank en een uitkijkpunt. Na een tijdje kruist het pad een halfverharde weg. Einde
voetpad over parkeerterrein en steek de weg over.
Ga links over het betonfietspad. Je komt over een brug. Verderop weg oversteken en ga
verder over fietspad richting Winschoten. Ga door voet/fietstunnel. Over de brug en
meteen rechts, fietspad langs carpoolplek. Na carpoolplek eerste pad links. Je loopt het
Stadspark in.
Ga rechts om de vijver, asfaltfietspad. Bij splitsing links aanhouden. Pad blijven volgen.
Negeer zijpad, bij kruising van fietspaden links. Ga over houten brug. Negeer zijpaden. Bij
kruising van paden rechtdoor. Links ligt een parkeerterrein. Loop richting weg en steek
weg over. Je loopt een park in, genaamd het Rosarium.
Ga over de brug en meteen rechts. Pad blijven volgen. Negeer zijpaden. Je komt langs het
Rozenpaviljoen (horeca). Ga rechtdoor naar de weg.
Steek weg via zebrapad over en ga rechts. Loop door tot kruising en ga links, richting
stadhuis. Bij splitsing houd rechts aan, Gaslaan. Nu steeds rechtdoor, 700 meter. Negeer
zijwegen. Gaslaan gaat over in Bosstraat. Loop door tot het toegangshek van het
Sterrebos, de L.A. Springerpoort,

Door het hek en voor het dierenparkje rechts, klinkers. Vrijwel meteen klinkerpad weer af,
zandpad, dus houd rechts aan. Neem bij splitsing het pad links, negeer pad richting
school. Negeer zijpaden. Ga over bruggetje, daarna links. Meteen weer links aanhouden.
Door tunneltje, negeer trap en rechtdoor over pad langs de vijver. Na het derde bankje, bij
kruising van paden rechtdoor (middelste pad). Negeer zijpad en loop het park uit naar de
weg.
Steek weg schuin over en ga links trottoir op (Gasthuislaan). Einde weg rechts, trottoir.
(Burg. Mr. H.J.Engelkenslaan). Einde laan links, over zebra. Ga over spoor en eerste weg
links, Sint Vitusstraat. Loop door tot tweede bospad rechts en ga het park in. Meteen links.
Daarna rechts voor scouting St.Vitus langs. Ga verder over (grind)pad. Negeer zijpaden.
Grindpad gaat over in asfaltweg ( St. Vitusholt).
Einde weg links aanhouden en over trottoir. Bij huisnummer 121 steek schuin rechts over
naar Eemsstraat. Einde Eemsstraat rechts, Spaarnestraat. Einde weg rechts,Vechtstraat.
In bocht wordt Vechtstraat Reggestraat. Volg Reggestraat tot de bocht met de
Hunzestraat.

