
Groninger Borgenpad 
____________________________________ 

Routebeschrijving Winschoten - Finsterwolde 13,6 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 de digitale routekaart gebruiken; er staat steeds een link 
“kaart” bij de routebeschrijvingen. De kaart opent 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, aa. 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.

U gaat spoor over en 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. 
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, 

Winschoten is een aangename, groene verrassing. De route gaat van park naar park: 
het Maintebos, het Sterrebos, het Rosarium en tenslotte het Stadspark. Na het 
Stadspark kome we over de langste fiets- voetgangersbrug van Europa, de Pieter 
Smitbrug, de Blauwe Stad in. Een onderdeel van de ontwikkeling van de Blauwe Stad is 
het nieuwe natuurgebied Reiderwolde. De wandeling eindigt in Finsterwolde.



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. U komt langs het 
Rozenpaviljoen. Verderop ligt links een hertenkamp. Ga over brug en 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 het Stadspark in, aan de rechterhand ligt 
een parkeerplaats. Rechtdoor en bij kruising van paden rechts. Bij splitsing links, daarna 
asfaltvoetpad rechts. U stuit op een rood asfaltfietspad, ga hier links. Bij de brug links de 
trap op en ga de brug over, de Pieter Smitbrug.

Na de brug doorlopen tot lantaarnpaal 12591 (sticker op paal). Hier rechts, grindpad. Ga 
langs de afsluitboom en steek de weg over. Ga verder over grindpad. Einde grindpad weg 
oversteken, steeds rechtdoor. Verderop over graspad, negeer zijpaden. 

Verderop schampt het graspad een asfaltweg en maakt een knik naar links. blijf op het 
graspad. U komt uit op een asfaltweg (Elfenbank). Einde weg links. Daarna rechts over het 
fietspad richting de rotonde. Bij rotonde rechts, over het asfaltfietspad.

Na 600 meter links, weg oversteken naar de parkeerplaats van het natuurgebied 
Reiderwolde. Op de parkeerplaats rechts en verder over betonfietspad. U komt over een 
bruggetje. Bij  wkp 5 rechtdoor. 

Verderop gaat betonfietspad over in asfaltweg. Negeer weg naar links. Einde weg en bij 
wkp 6 rechts. U komt over een brug. Bij de weg oversteken en links over fietspad. Na 1 km 
en bij wkp 76 links over tegelpad. Steek de weg over en ga rechts richting de brug. Na de 
brug links richting parkeerterrein, Eikenschans.

Vervolgens 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? Uw bijdrage is welkom, alvast hartelijk dank! 

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


