15.  /  Rechtdoor langs de molen, vervolgens
rechtsaf Wilhelminastraat volgen.
Stolpersteine Fam. Meiboom:
ter hoogte van Wilhelminastraat 38.
Indië monument Emmen:
Bronzen monument uit 1993
ter nagedachtenis aan de gesneuvelde
Indië Militairen 1945 -1962.
16. /  Omkeren en vervolgens linksaf
naar Kerkhoflaan.
17.  De tweede straat rechtsaf, de Beatrixstraat
in. Doorrijden tot vrijwel het einde van de straat,
daar vindt u de Israëlische begraafplaats Emmen.
 Israëlische begraafplaats Emmen:
In 1915 wordt deze begraafplaats in gebruik
genomen. De begraafplaats is niet toegankelijk voor
publiek.
18. /  Keer terug naar de Kerkhoflaan en sla hier
rechtsaf.
19.  Meteen na de spoorwegovergang naar
links: De Zonneweg.
Stolpersteine Fam. Jacobs:
Ter hoogte van Zonneweg 3.
20.  Zonneweg vervolgen en bij splitsing
rechtdoor langs spoor. Op de Parallelweg.
Stolpersteine Fam. Cohen:
Parallelweg 1.
21.  Aan het eind van de Parellelweg de Boslaan
rechtdoor oversteken naar Burg. Thijmesstraat.
Stolpersteine Fam. Halberstadt:
Burg. Thijmesstraat 8
Stolpersteine Fam. From:
Burg. Thijmesstraat 31

22.  /  Weg vervolgen en bij Dennenlaan
(tweede straat) rechtsaf. Aan uw linkerkant ziet u
de Hunenbaan. Waar Stolpersteinen liggen van de
familie Cohen.
 Stolpersteine Fam. Cohen:
Ter hoogte van Hunenbaan 7.
23.  /  Vervolg de Dennenlaan. Bij kruising
Boslaan rechtsaf richting het centrum. Ga het spoor
over en links aanhouden de Stationsstraat op.
 Stolpersteine Herman en Sander Jakobs:
Ter hoogte van Stationsstraat 5.
24.  /  Stationsstraat vervolgen naar
Derksstraat (let op, u gaat het winkelgebied in).
Linksaf bij de Noorderstraat. Na ongeveer 250 meter
aan rechterkant: Stolpersteine van Israël Jakobs Hzn.
 Stolpersteine Israël Jakobs Hzn.:
Ter hoogte van Noorderstraat 5 (winkelpand).
25.  Noorderstraat volgen en voorbij de grote
kerk, rechtdoor de Hoofdstraat in. Bij nummer 31 de
eerste in Emmen gelegde Stolpersteine op 19 april
2011. Hoofdstraat vervolgen naar Derkstraat. Linksaf
bij de Noorderstraat. Na ongeveer 250 meter aan
rechterkant: Stolpersteine van Israël Jakobs Hzn.
 Stolpersteine Fam. Gottfriedt:
Ter hoogte van Hoofdstraat 31(winkelpand).
EINDE ROUTE
Meer informatie
over alle 138 in de
gemeente Emmen
gelegde Stolpersteine
en de achterliggende
familiegeschiedenissen
is te lezen in :
“Hun namen worden
niet vergeten” van
Marcel Bulte.

Gratis fietsroute
Emmen12 km
Fietsen langs oorlogsmonumenten,
Synagoge van Emmen, Joodse begraafplaatsen
en stolpersteine.

Aangeboden door:
Synagoge Emmen stichting Emmer Sjoel Sjemmesj

Stolpersteine monumenten route Emmen
Deze route brengt u langs diverse stolpersteine,
oorlogsmonumenten, Joodse begraafplaatsen en de
Synagoge van Emmen. De route start bij het Tourist
Info Emmen, maar u kunt op elke willekeurige plek op
de route starten. De route is 12 km. Een visuele kaart is
te vinden op:
https://www.komoot.nl/tour/704420455
START: Tourist Info Emmen op het Raadhuisplein
tegenover Wildlands en het Atlas theater.
1. De route begint, u staat met uw gezicht naar
Wildlands toe en gaat rechtsaf, over het plein tussen
Raadhuis winkelcentrum door over het Marktplein,
langs het oorlogsmonument.
Oorlogsmonument Emmen:
‘Opengescheurde archiefdoos’.
Het oorlogsmonument in Emmen is opgericht
ter nagedachtenis aan alle
medeburgers die tijdens
de bezettingsjaren door
oorlogshandelingen zijn
omgekomen. Het gedenkteken
waarschuwt tevens tegen
onrecht en het gevaar van
oorlog.
2. / Steek het Marktplein schuin over, passeert het
monument bij het bankgebouw (SNS). Hier wordt de
Hondsrugweg overgestoken (bij de verkeerslichten)
vervolg de route op de Westenesscherstraat.

Stolpersteine fam. Kropveld:

Na ongeveer 100 meter: Hoek Westenesscherstraat en
Esweg voor de ingang van Esweg 1.

Stolpersteine Simon Michiel Joosten:

ter hoogte van Westenesscherstraat 119.

Stolpersteine Willy Daniël Cohen:

ter hoogte van Westenesscherstraat 86.

3.  / Vervolg de Westenesscherstraat, via de
Slenerweg meteen na de brug Oranjekanaal linksaf
het fietspad op.
4.  Ga rechtdoor bij de
kruising van de Heirweg
en een fietsersbruggetje.
Het Oranjekanaal blijft aan
de linkerkant. Het kanaal
maakt twee flauwe bochten.
Tussen deze bochten ligt aan
de rechterkant de oude Israëlische begraafplaats
Westenesch.
5.  Sla rechtsaf het zandweggetje in na de eerste
bocht in het Oranjekanaal. Tussen twee oude bomen
in rijdt u naar beneden over een onverharde weg. Bij
de paarden (hekken) volgt u de bocht naar rechts.
Daar vindt u de begraafplaats.
 Oude Israëlische begraafplaats Westenesch: Er
zijn zeventien personen op de begraafplaats begraven
in de periode 1870 t/m 1941.
6. / Ga terug naar het verharde fietspad en vervolg
uw route op het fietspad langs het Oranjekanaal
richting de brug bij de Ermerweg.
7.  Bij de brug (gevaarlijke oversteek) linksaf over de
Ermerweg.
8.  Tweede afslag rechts Noordbargerstraat. Hier
rijdt u langs het bevrijdingsmonument.
Monument bevrijding Emmen: Op 10 april 1945
door 1ste Poolse Pantserdivisie.
9. / Noordbargerstraat volgen ook na
oversteek bij verkeerslichten tot verkeerslichten
Noordbargerstraat. U steekt de Ermerweg/
Dordsestraat over naar Wilhelminastraat.
10. / Na ongeveer 60 meter de
Wilhelminastraat rechtsaf verlaten, rechts
aanhouden naar Dordsedwarsstraat.

Stolpersteine Fam. Bollegraaf:
ter hoogte van Dordsedwarsstraat 5.
11. / Keer om en ga vervolgens rechtsaf de
Hendriksweg in tot kruising met Buitenweg.
12. Linksaf bij de kruising Buitenweg en deze
blijven volgen.
Stolpersteine Eva Mendel:
bij geel/zwarte betonpilaar in het trottoir meteen
links bij de kruising Hendriksweg/Buitenweg.
Stolpersteine Fam. Roseboom:
ter hoogte van Buitenweg 26.
13.  Bij Statenweg voorzichtig oversteken
naar Julianastraat. Wij adviseren de
voetgangersoversteek te gebruiken.
 Synagoge Emmen: Julianastraat 27.
Dit Rijksmonument is gebouwd in 1878, in opdracht
van het bestuur der
Nederlands Israëlitische
Gemeente te Emmen.
Het is de enige synagoge
in Drenthe waarvan het
interieur nog geheel in
oorspronkelijke staat
aanwezig is. Ernaast is de woning van de voorganger
gesitueerd (Julianastraat 25).
Stolpersteine Fam. De Jong:
ter hoogte van Julianastraat 25.
De Jong was voorzanger/
Godsdienstleraar van de ernaast
gelegen Synagoge.
14. Ter hoogte van de Synagoge gaat u linksaf naar
‘Molen’
Stolpersteine Fam. Van Oosten:
Aan de rechterkant.

