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Routebeschrijving Winschoten - Finsterwolde 12,4 km

Start:   hoek Reggestraat 59/Hunzestraat, 9673 EC Winschoten
Einde: Gezondheidscentrum Reiderland, Bospad 2, 9684 AW Finsterwolde
OV:      lijn 23 en 24, bushalte Udesweg, Winschoten
            lijn 17 en 618, bushalte Dwarsstraat, Finsterwolde

Naast deze beschrijving kunt u ook de digitale routekaart gebruiken. 
Ga op de mobiele telefoon naar www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen.
Klik op de link “kaart” onder de link route.
De kaart opent nu in Afstandmeten. 
Met het wieltje linksboven wordt de eigen positie bepaald.

Meer informatie over het gebruik van de kaarten is te vinden onder de knop routes. Zowel 
op de pagina van de lange afstandswandeling als op die van de rondwandelingen is een 
aparte knop “uitleg gebruik kaarten”.

Ga de Reggestraat in. Na huisnummer 2 rechts, Vechtstraat. Eerste weg links, 
Spaarnestraat. Na 70 meter eerste weg links, Eemsstraat. Eemsstraat maakt haakse 
bocht naar rechts, buig nu naar links, voor huisnummer 121 (Garst). Trottoir maakt ronding 
rechts. Ga rechtdoor de doodlopende straat in, Sint Vitusholt. Klinkerweg wordt asfaltweg 
en verderop grindpad. U loopt het Maintebos in.

Blijf op grindpad. Bij huis links aanhouden. Na enkele meters pad naar links negeren. Voor 
klinkerweg links, bospaadje in. 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 in het Sterrebos. 

De wandeling gaat 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 gaat de route door het nieuwe natuurgebied Reiderwolde. Voorheen 
werden in Reiderwolde graan, mais en aardappelen verbouwd. Nu is het een 
natuurgebied dat bestaat uit moeras, bossen en bloemrijke velden. Heerlijk om 
doorheen te lopen.
De wandeling eindigt in Finsterwolde waar in de gemeenteraad de communisten lange 
tijd de meerderheid hadden. Dit was een gevolg van de scherpe sociale tegenstelling 
tussen arme landarbeiders en rijke boeren gedurende de 19e en 20e eeuw.  
Meer informatie www.groningerborgenpad.nl

http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen
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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 link, richting toegangshek.

Steek de weg over en ga rechtdoor, negeer zijwegen. Burg. H.J. Wichersstraat 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. Na huisnummer 12 doorlopen en voor het 
Dollard Collega links over het zebrapad. Ga even rechts en meteen links het Rosarium in.

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. Neem het eerste verharde pad links, 
richting dijk van het Winschoterdiep. 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 200 meter rechts, weg oversteken naar parkeerplaats natuurgebied 
Reiderwolde.

Verder over het rode voetpad. Na circa 1 kilometer kruist voetpad halfverharde weg. Hier 
rechtdoor over voetpad. Verderop is een uitkijkheuvel met een picknickbank. Einde rode 
voetpad rechts, bij informatiebord Reiderwolde en verder over halfverharde weg. Blijf 
halfverharde weg volgen tot de brug. Brug over en links, over asfaltpad op dijkje. 

Blijf op het pad langs het Reiderdiep  Na 1,2 km kunt u niet verder langs het water. Het 
fietspad loopt naar beneden en gaat naar rechts. Einde fietspad rechts, over trottoir. 

Vrijwel meteen, ter hoogte van huisnummer 167 links, asfaltweg. Negeer fietspad naar 
rechts. 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,

====================================================================

Genoten van deze wandeling? 

Deze wandeling is u aangeboden door de Stichting Groninger Borgenpad.
Wilt u ons steunen bij het ontwikkelen en aanbieden van wandelroutes?  
Een bijdrage is welkom.

Rekening nummer NL76 RBRB 0787 6721 30 t.n.v. Stichting Groninger Borgenpad.
De stichting is erkend als culturele ANBI.
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