Noordelijke fietslus vanaf station Winschoten: volledige route 42 km., verkorte route 32 km.
Oldambt (dichter: Ids Vlieg)
Welkom in de Roos van Winschoten
Waai door het rondom open land
Van frisse luchten overgoten
Zet je fiets aan de waterkant
Van Tranendal tot aan Oostwold
Napels, Beerta en Blauwestad
Een tractor die over land heen rolt
En jij doorkruist het polderpad
Ontdek de uitgerolde velden
De dunne dorpjes en gehuchten
die hun historie zullen melden
en je van verwondering laten zuchten
Het paardenbos achter d’Ennemaborg
Bodem die van de zee afstamt
Kerktorens vragen om Gods zorg
Tot ziens in de openheid van het Oldambt
Je komt uit het treinstation Winschoten, steekt de Stationsweg over en rijdt de Stationsstraat in.
Rechtsaf de Garstestraat in. Die komt rechtdoor uit op het Boschplein en wordt verder rechtdoor de
Vissersdijk. Ter hoogte van parkeergarage ’t Rond ga je linksaf het pad in naast de achtergevel van de
synagoge en vervolgens rechts de Bosstraat in. Aan het einde van de Bosstraat kun je de Venne
oversteken, rechtdoor en vervolgens links de Langestraat in. Maar de Langestraat is
voetgangersgebied, niet altijd toegankelijk voor fietsers. Als je er niet in mag, blijf dan op de Venne,
sla daar linksaf en rijd de Venne uit tot het Oldambtplein. Zowel de Langestraat als de Venne komen
op dat plein uit.
Lammert Doedens (dichter: Rob Rosendahl)
Soms in een drukke Langestraat
is het alsof hij voor me staat
de oude socialist te preken over recht
en hoe je dat kan bereiken
Hij was niet mondiaal geschoold
maar hoogleraar in praktijk ‘en rijk’
om bij te dragen waar hij kon
en bracht ook dagelijks kranten rond
Zat met voorkeurstemmen in de Raad
liep zich uit de naad voor iedere
arme donder het was dan ook geen
wonder dat hij naar de sauna moest

Maar waar het leven ook voor staat
hij werd moe en oud en ongezond
en op een dag ook dood geboren
het leven had zijn kracht verloren
Ik groet hem stil en kijk hem aan
omdat ik wil dat hij blijft praten
Je moet nu linksaf de Nassaustraat in, maar om daar te komen eerst rechtsom het Oldambtplein
rond. Tegenover de eerste molen links aan de Nassaustraat ga je rechtsaf de Oudewerfslaan in, die je
helemaal uitrijdt tot aan de Bovenburen. Op de Bovenburen rechtsaf, de Vosseweg en de Jachtlaan
voorbij rijden tot aan de Hoorntjesweg. Die sla je linksaf in. Bij het einde van de Hoorntjesweg zie je
schuin rechts een fietspad omhoog gaan naar de Pieter Smitbrug. Die staat daar nog op een bord
aangeduid als De Blauwe Loper. Neem dat fietspad en rijd de brug over tot je op het fietspad
rechtdoor in Blauwestad bent. Je kunt linksaf de Brugstraat in en je komt dan in het Havenkwartier.
Maar de route gaat rechtdoor over het fietspad dat nu Hoofdstraat heet. Steeds maar rechtdoor
komt je bij een brug Watersnuffel. Daar rechtsaf de brug over en links weer rechtdoor. Bij een
gebouw waar ‘Zoutopslag’ op staat links het fietspad in. Prachtige route met links van je het meer.
Thema: Onderweg (dichter: Monique Peereboom Voller)
op je fiets met Binaural Beats
voor wat gamma-golven
op je oren
langs koolzaad en koren
onder een V van ganzen door
adem je de juichende weidsheid in
onderweg naar ruimte in je brein
om het wonder op te merken
de flappen van de bloemetjestassen
klappen ritmisch mee met het feest
een paard danst met zachte ogen
in het groen en blauw op wolken
laat je leiden door de met
de thermiek spelende buizerd
en rijd angstige tijden
vastberaden voorbij
in dit landschap kan je zijn
Aan het einde van dit fietspad weer terug over een gewone weg, de Groeveweg. Aan het einde
linksaf de Zuiderringdijk op. Bij een soort kleine rotonde linksaf de Nieuweweg op die hier fietspad is.
Twee bruggen over en aan het einde links de Kromme Elleboog op. Die wordt rechtdoor Klinkerstraat
en je rijdt Oostwold in. Als je de verkorte route wilt rijden ga je rechtdoor tot aan de Goldhoorn, die
je rechtsaf inslaat. Verderop in deze beschrijving is aangegeven waar je de route weer op kunt
pakken. Als je de lange route wilt volgen is het linksaf de Huningaweg in. Daar rijd je eerst rechts op
de weg, na verloop van tijd komt er links een fietspad. Het pand Huningaweg 3 is de oude boerderij
van de Oldambtster dichter Derk Sibolt Hovinga. Een gedicht van hem staat hier op een bord langs de
weg. Een ander gedicht van deze dichter:

Ainzoamhaid (dichter: Derk Sibolt Hovinga 1909-1990)
Mien laand is groot van ainzoamhaid
Hier in zien wiede kimmen.
Mit ’t zaachte kloagen van het raait
Vervlochtegt ook mien stil verdrait
‘k Zai witte wolken klimmen…
En vrede van de aaiweghaid
Dei achter dizze wereld staait
Ziegt stilkes bie mie binnen…
’t Rusteg hier, gain nied bestaait.
Hier vuil ‘k mie zo alleneg nait
As in de stad in volle stroaten
Doar doezend mensen lopen, proaten,
Mit aal heur vreugden en verdrait
Moar van de echte stilte nait
’n Enkel spoor meer overloaten…
Tussen de mensen -in heur karrevoanDei onbegrepen laangs ’n ander goan
Doar is de echte vrede nait
Dei hier op ’t wiede veld bestaait.
Verder fietsend zie je de Huningaweg Hoofdweg worden, en dan ben je ook al in Midwolda. Je blijft
lang op deze Hoofdweg, ziet links de Ennemaborg. Vlak voordat de Hoofdweg een bocht naar links
maakt sla je rechtsaf de Kerkelaan op. Daar zie je al in de verte rechts een boerderij met op de gevel
de naam ‘Ol Kerke’. Dit is de plaats waar nog heel lang de ruïne van de oude kerk van Midwolda is
blijven staan nadat het dorp voor het Dollardwater gevlucht was naar de hoger gelegen grond waar
het nu ligt. Voorbij de boerderij ga je rechtsaf het Kolkenpad op.
Kolkenpad (dichter: Sjoerd Visser)
midden in de wiede leegte
drie kolken langs een pad
getuigen wat stormvloed vermag
teweeg te brengen
drie dijkdoorbraken
slepen een peilloos diep gat
kolken bleven
bomen er omheen
ankerplaatsen voor vogels, mensen
in de uitgestrekte kleilanden
van de wiede leegte
bij Midwolda vertelt na
de binnenzee die de Dollard was
de mensen die hem terugdrongen
steeds weer dijken
die hier en daar
opnieuw bezwijken

Het Kolkenpad komt uit op de Nieuwlandseweg. Daar ga je rechtsaf. En aan het einde linksaf de
Oudlandseweg op. Waar deze een bocht naar links maakt zie je rechts een fietspad op de weg
uitkomen. Sla dat in en neem vervolgens de eerste afslag links. Dat fietspad komt rechtdoor uit in de
Havenstraat Je bent terug in Oostwold. Rechtdoor de Noorderstraat oversteken en rechtdoor de
Goldhoorn in. Als je de verkorte route hebt genomen gaat de beschrijving vanaf hier verder. Op de
plek rechts waar nu de Goldhoornhof is stond een klooster van de Johannieter Orde. De boerderij
links heet nog Kloosterheem. Je volgt de Goldhoorn verder tot in Finsterwolde, waar het rechtdoor
de Hoofdweg is.
Slapeloos in Finsterwolde (dichter: Louis Hagen)
1. De nachten zijn lang,
het slapen te kort,
hoofd slaat op hol,
verhalen en gedachten.
2. Barstende muren,
verzakken gaat maar door,
deuren die niet sluiten,
we zitten er warmpjes bij.
3. De kachel brandt,
we hebben een dak,
hoeven nooit te lopen,
moet tevreden zijn.
4. Takken breken af
door de last van fruit,
het is een goed jaar,
wie wil een peer?
5. Tuin is veel te groot,
adviezen van ieder.
Gras groeit, de maaier
maait als hij dat wil.
6. Denken aan haar,
van de zorg af,
maar de zorg is er steeds,
heeft ze en geef ik genoeg?
7. Mijn hoofd maalt door,
zij weten alles beter,
beslissen een schone zaak,
maar door wie?
8. Als ik dat wil,
betaal ik de rekening.
De nachten zijn lang,
het slapen te kort.
Vòòr de kerk van Finsterwolde ga je rechtsaf, de C.G. Wiegersweg in en Finsterwolde uit. Rechts zie
je het natuurgebied De Tjamme. Zodra je weer bij huizen bent is het rechtsaf de Oudeweg in. Je rijdt
Beerta binnen. In de Hoofdstraat zoek je links de Bredelaan op. Die sla je straks in. Maar eerst even
doorrijden naar de kerktoren. Daar, op de hoek met de Veenweg, heeft het huis gestaan waar de
dichter Bert Schierbeek is opgegroeid.

fragment uit de bundel Weerwerk (dichter: Bert Schierbeek 1918-1996)
…trekken ze weer voorbij onderweg van hier naar daar
de zeis verwisseld voor de sikkel om te gaan zichten
maar ze zichten niet ze zingen de internationale rode
halsdoek om blauwe plunjezak
nog op hun rug uit Friesland
(bloed nog zwart van het werk)
trekken ze voorbij de
slingertuinen der boeren waarin de onderkruipers liggen
en zingen
(trekkend voorbij)
de internationale
dreigend en ik hoor en zie hen en ken hen
was met hen samen op het land
en ik lig tussen de onderkruipers
en zing de internationale
en vraagt oom Koos
‘mien jong
kom toch
en speel toch
op je viool nog eens even
dat deuntje dat die stakers zingen’
dus speel ik
(op mijn viool)
de internationale voor de onderkruipers
en voor Oom Koos
die zegt
‘de woorden ken ik ja niet
maar ’t is een mooi deuntje’
Vanuit de Hoofdstraat de Bredelaan in dus, aan het einde het bruggetje over en rechtsaf het fietspad
volgen. Dat loopt om een speeltuin en een haven heen. Volg het betonnen pad door het weiland met
camperstandplaatsen. Uiteindelijk komt het fietspad weer naast de Hoofdstraat. Dat volg je schuin
rechtsaf met de weg mee de brug over, het heet nu Oostereinde. Blijf bij de rotonde het fietspad
volgen richting Winschoten. Je gaat terug de A7 en het Winschoterdiep over. Vlak vòòr de rotonde
met de ijzeren plant in het midden sla je het fietspad linksaf in. Dat blijf je volgen met het water aan
je linkerkant. Je moet even bochten maken om de Renselbrug en het spoor over te gaan, maar
daarna kom je weer terug langs het water. Uiteindelijk zie je de fabrieksschoorsteen van
Winschoterhogebrug. In die richting ga je. Bij de brug even rechtsaf naar de rotonde met het Shell
benzinestation. Ga vòòr die rotonde het fietspad links op en steek de weg over. Een eindje de
Blijhamsterweg richting Winschoten in en dan de eerste afslag links. Een doodlopende weg, maar
niet voor fietsers. Neem het fietspad rechts. Je passeert nu de Hogebrugschans en je fietst daarna
weer met het water links. Rechtsaf komt er een fietspad met wildroosters door natuurgebied
Tusschenwegen. Ga dat in en rijd het pad met al zijn bochten uit totdat je op het fietspad naast de
autoweg Zuiderveen bent. Daar rechtsaf, de rotonde over en het Zuiderveen verder volgen. Rechtsaf
de Garst in en deze volgen tot over het spoor. Dan rechtsaf de Stationsweg op waar je weer terug
bent bij treinstation Winschoten.

