
Routebeschrijvingen - Open Monumentendag Oldambt 2021 
 
De autoroute is een rondrit (56,8 km). Je kunt ‘m op elk gewenst punt beginnen. De 
beschrijving start op het parkeerterrein bij station Winschoten. 
 
1. Je rijdt voor het station langs. Voor de spoorwegovergang sla je linksaf de 

Wilhelminasingel in. Deze gaat over in de Beertsterweg. 
2. Je blijft de Beertsterweg volgen, waarbij je drie rotondes passeert en met de brug het 

Winschoterdiep overgaat. 
3. Bij de volgende rotonde neem je de 2e afslag, richting Beerta (N966)   
4. De weg vervolgend vind je in het centrum van Beerta aan de linkerzijde op Hoofdstraat 

263 de Bartholomeuskerk & losstaande toren. 
5. Bij een Y-splitsing houd je rechts aan: Nieuweweg richting Nieuw Beerta. 
6. De Nieuweweg gaat over in de Hoofdweg. Van verre zie je rechts de Waterstaatskerk 

staan. 
7. Vanaf het kerkje rijd je een stukje terug en neemt de eerste afslag rechts: de Hamer en 

Sikkellaan. Die rijd je uit en vervolgens linksaf de Weg Finsterwolderhamrik op. 
8. Aan het eind van deze weg staat Udema’s molen. 
9. Na de molen ga je linksaf de Ganzedijk op. Je rijdt door tot je bij een kruising de 

Stefanuskerk & losstaande toren van Finsterwolde ziet staan. 
10. Je blijft op de Hoofdweg tot je in een bocht de Goldhoorn op gaat. Bijna aan het einde 

van de Goldhoorn staat links op nummer 8 de Protestantse Kerk Oostwold. 
11. De Goldhoorn maakt een bocht naar links en de naam verandert in Hoofdstraat.  
12. Ga op de kruising rechtsaf de Huningaweg op, richting Midwolda. Je rijdt rechtdoor tot 

je aan de linkerkant op nummer 168 de Dorpskerk van Midwolda ziet staan. 
13. Je vervolgt de Hoofdweg. Voorbij de Ennemaborg (Hoofdweg 100) neem je, vlak voor de 

bocht, de eerste weg rechts: de Kerkelaan. 
14. Bij de kruising sla je rechtsaf de Oudlandseweg op. Blijf die vervolgen langs het kanaal 

Blauwe Passage tot je die schuinweg over kunt steken. Vervolg de Oudlandseweg op de 
andere oever tot je bij het vliegveld rechtdoor de Polderweg op gaat. 

15. Je neemt de eerste afslag links: Langeweg. Deze weg rijd je uit tot aan de Hoofdweg van 
Nieuwolda. Op Langeweg 2 bevindt zich Boerderij Hoogheem. 

16. Vanaf boerderij Hoogheem ga je linkssaf en volg je Hoofdweg Oost, richting Nieuwolda. 
De naam verandert in Hoofdstraat. Bij nummer 32 (Olsder Woninginrichting en Textiel) 
ga je linksaf. Zo rijd je naar de Protestantse Kerk. 

17. Je gaat terug naar de Hoofdstraat en vervolgt je weg. Op een driesprong houd je links 
aan: Hoofdweg West. Deze weg rijd je uit tot je bij de N362 komt. 

18. Hier sla je linksaf en over de brug direct rechtsaf. Je rijdt weer op de Hoofdweg West en 
vervolgt deze. Over de brug verandert de naam in Hoofdweg. Na een grote bocht volgt 
een vaste brug. 
 

 
 
 
 
 
 

Voor wie de benen wil strekken en een bezoek wil brengen aan de Westerse molen: 
Rechts van de vaste brug ligt het Buiten Nieuwe Diep. Bij de drie parkeervakken 
begint het graspad naar de molen, die ruim 1,5 km ver in het land te zien is.  
 



 
19. De Hoofdweg verandert hier in Hamrikkerweg. Bij nummer 27 tref je de Hervormde 

Kerk van Nieuw Scheemda aan. 
20. Je rijdt de Hamrikkerweg helemaal uit tot de weg Scheemderzwaag. Hier sla je linksaf, 

gaat over de A7 en rijdt door tot de brug. Die steek je over en via de Zwaagsterweg rijd 
je naar de Oude Rijksweg. 

21. Je steekt de Oude Rijksweg over en komt in de Molenstraat. Die rijd je uit en op de 
driesprong ga je linksaf de Kerkstraat in. Op de kruising met de Torenstraat vind je de 
Hervormde kerk & toren Scheemda. 

22. Via de Torenstraat, die overgaat in de Esbörgstraat, kom je weer op de Oude Rijksweg. 
Je gaat linksaf, richting Winschoten. 

23. Bij de verkeerslichten rijd je rechtdoor en bij Winschoten ga je de brug over. Deze weg 
vervolg je (je passeert 3 rotondes) tot vlak voor de spoorwegovergang. Hier sla je linksaf 
de Burg. Engelkenslaan in. De naam verandert bij het bos in Steringa Kuiperweg. 

24. Aan het eind van deze weg rijd je linksaf de Stationsweg op. Hier bent je weer bij het 
startpunt van de route. 

 
 
Rondwandeling (3,8 km) langs de deelnemende monumenten in Winschoten. De 
beschrijving start bij station Winschoten. Parkeerterrein naast het station. 
 
1. Je gaat links van het tegenover het station liggende City Hotel de Stationsstraat in. Aan 

het eind steek je de weg over en loop je de A.E. Moddermanstraat in. Daar neem je de 
eerste weg rechts en loopt rechtdoor de Bosstraat in. Op nummer 22 bevindt zich het 
voormalige rabbinaatshuis. 

2. Je vervolgt de Bosstraat en komt uit op de Venne. Daar sla je linksaf en loopt de Venne 
af tot je op het Oldambtplein (met rotonde) komt. Als je een beetje linksaan houdt, krijg 
je zicht op de 3 Winschoter molens. Ze zijn alledrie te bezichtigen tijdens Open 
Monumentendag, te beginnen met molen Edens, aan Nassaustraat 14. 

3. Je loopt de Nassaustraat uit en steekt de rotonde over. Daar vind je molen Berg 
(Grintweg 61). 

4. Als je aan de andere zijde van de Nassaustraat terugwandelt, vind je op Nassaustraat 63 
molen Dijkstra.  

5. Je gaat terug naar het Oldambtplein. Daar neem je de 2e straat, de Langestraat. Deze 
loop je uit, waarbij je op nummer 11 het stadhuis passeert. Bij de Hema steek je de 
straat over en kom je in de Torenstraat. Daar staat de middeleeuwese toren d’Olle 
Witte. 

6. Uit de toren komend, ga je linksaf en direct de hoek om bij de aangrenzende bakkerij. 
Voor je zie je de Marktpleinkerk. 

7. Komend vanuit de kerk loop je rechtdoor, steekt de Torenstraat over en loopt de 
Vissersdijk in. Bij kledingwinkel De Raad ga je linksaf, terug naar het station. 


