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Deze fietsroute gaat langs de laatste twee van de in totaal
15 Emslandkampen, die hier net over de grens hebben
gelegen. Het zijn de kampen nummer XIV Bathorn en
XV Alexisdorf. Hier staan nog enkele overblijfselen uit die
tijd. In Ringe vinden we nog het oude rangeerstation waar
de Russische krijgsgevangenen in goederenwagons
aankwamen. De Russen, die de lange en zware reis niet
hadden overleefd, werden op boerenwagens geladen en
vervoerd naar de massagraven op het Russische kerkhof
(Kriegsgräberstätte), waar we ook een kijkje gaan nemen.
We hebben de verhalen van de aankomst van de Russen
op het station in Ringe uit de eerste hand, want onze
plaatsgenoot Ab Masselink was toentertijd werkzaam
bij een boer in Ringe en heeft daardoor verschillende
keren de aankomst van de trein uit Rusland meegemaakt.
Hierover is een documentaire gemaakt, waar we een
gedeelte van zullen zien tijdens onze lunchpauze.
Ook kunstwerken kom je op route tegen zoals de
Draaikolk langs het Alte Picardi-kanaal, de Turf Cupola
in Neugnadenfeld en het houten looppad in Bathorn.
In Neugnadenfeld staat het witte kerkgebouw van de
broedergemeenschap ‘De Hernhutters’ en ook is er een
museum.
Verder onderweg de oude fundamenten van de vroegere
wachttoren van het kamp Alexisdorf.
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Vervolg routebeschrijving

RA = Rechtsaf
LA = Linksaf

Start vanaf parkeerplaats achter kerktoren in Nieuw
Schoonebeek
Vanaf de parkeerplaats fietst u onder de kerktoren door.
Hier ziet u aan de rechter kant het kunstwerk ”De
Heidebrander”. Links een informatiepaneel met de
geschiedenis van Nieuw Schoonebeek.
Vanaf de kerktoren gaat u LA dan na 75 m. RA
Hier steekt u de weg over richting Sportpark ”De Gruinte”
Weg volgen (Aalminksweg)
1ste kruizing RA (Aatalstrasse)
1ste weg LA (Am Paradies)
1ste weg RA ( Zollhausstasse ) einde weg LA (bushalte)
Voorrangsweg + kanaal oversteken (Kijk uit!)
Links eerste kunstwerk (draaikolk) 1
Dan weg vervolgen,
Op T-splitsing LA (Brookstrasse)
Dan 1ste weg LA
Bij stoplicht oversteken
Dan LA fietspad op,
Dan 1 ste weg RA (Blickstege)
Dan LA (Massdiek)
Op T-kruising RA
Voor spoor LA goederenstation 2
Langs benzinestation weg vervolgen,
Dan 1 ste weg RA
Op T kruising RA dan op kruising (voorrangsweg) RA
fietspad op.
Voor stoplicht RA (Ahornstrasse) volgen
Dan einde weg RA (fietspad op)
Na spoor 2de weg LA (Bergstrasse)
Bij bord doodlopende weg RA fietspad op.
Einde fietspad R.A links zie je ”Hof Wösten” Am der Vechte.
Hier kan men koffie, lunch, enz. krijgen. 3
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Vanaf ” Hof Wosten RA tot voorrangsweg deze
oversteken (Kijk uit!).
En weg volgen (Am Schulfeldstrasse) einde weg RA
Voor bord Scheerhorn LA dan weg volgen tot kanaal,
Kanaal + voorrangsweg weg recht oversteken (Kijk uit!).
Lager Badhorn 4
Daarna weg volgen, einde weg Kunstwerk Veenbrug
(een weg door het veen) 5
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L.A fietspad volgen, weg oversteken (Kijk uit!) en pad
vervolgen.
Einde pad rechts aanhouden, dan 1 ste weg LA
Dan 1 ste weg LA
Kruising recht oversteken (Neugnadenfeld)
Dan op T kruising RA fietspad op en weg volgen.
Dan zie je een Hernhutterskerk, museum en het
Kunstwerk ”Turf Cupola” 6
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Daarna weg volgen , dan 1 ste weg RA
Op T. kruising LA
Hier zie je rechts (toren van kunstwerk met oude fundatie
van uitkijk toren kamp) 7
Weg volgen, dan einde weg RA zandpad op deze
volgen het bos in.
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Dan aan de rechterkant het massagraf van Russische
krijgsgevangenen, (Kriegsgraber). 8
Zandpad volgen tot aan straat.
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Eventueel kunt het Hernhutters kerkhof bekijken. Wijk
hiervoor even van de route af en sla rechtsaf op het
einde van het zandpad. na 100 metervindt u het kerkof
aan uw linkerzijde.
LA richting Nieuw Schoonebeek (klinkerweg)
Dan einde weg LA dan 1 ste weg RA (Schoonebeker
Diek) kruising oversteken , weg volgen tot voorrangsweg
Deze over steken LA fietspad op eindbestemming
kerktoren Nw.Schoonebeek

