Rondje Veendam-route
Deze korte fietstocht voert u door het centrum van Veendam.
Vanaf het Museumplein fietst u langs de historische begraafplaats, richting het uitgestrekte recreatiegebied
Borgerswold en vervolgens weer terug naar het centrum.
LA = Linksaf RA = Rechtsaf RD = Rechtdoor
1. De route start voor het VVV-agentschap op het Museumplein.
2. Richting Kerkplein en RD blijven fietsen over J.G. Pinksterstraat. De Hervormde Kerk in Wildervank
werd gesticht in 1659. De eerste steen werd gelegd door Gerhard Wildervanck, zoon van de vervener
Adriaan Geerts Wildervanck en zijn echtgenote Margaretha Hardenberg.
Op het naastgelegen kerkhof ziet u in een van de eerste rijen aan de linkerzijde het graf van de vrouw
van kapitein Jonker. Zij overleed op de reis naar Indië. De kapitein bewaarde het lichaam in een ton
gevuld met alle alcohol die aan boord was en hij nam haar zodoende mee terug naar Veendam. Twee
rijen verder ligt het graf van kapitein Hazewinkel met de wereldbol, als herinnering aan zijn reis om
de wereld.
3. Bij rotonde RA en eerstvolgende kruising LA (Boven Westerdiep).
4. Tweede zijweg RA (Lübecker Bocht).
5. Einde weg RA (Skagerrak).
6. Einde weg Sorghvlietlaan oversteken (fietspad).
7. Tegenover benzinepomp RA, richting Borgerswold.
8. Op driesprong RA. Rechts ligt een ophaalbrug. Dit is een replica van de “Jonkers Badde”, een van de
laatste bruggen over het Westerdiep in Wildervank. Links liggen de kinderboerderij en de manege.
9. Op de driesprong gaat u RA en vervolgens LA (richting Borgerswoldhoeve).
10. Tegenover het parkeerterrein van de Borgerwoldhoeve RA (fietspad/wandelpad).
11. Door twee hekken RD (Galjootstraat).
12. Einde weg LA en direct weer RA (Kleine Vaartlaan).
13. Driesprong RA (Sorghvlietlaan) oversteken.

14. LA fietspad volgen, de rotonde voor de helft nemen en route vervolgen over het fietspad.
15. Einde fietspad RD ( Prins Hendrikplein).
16. Prins Hendrikplein gaat over in Beneden Westerdiep.
17. Na parkeerplaats RA (Verlengde vanBersteynstraat). Aan de overzijde van het water ligt Huize
Buitenwoel; dit was de residentie van Jonkheer Van Beresteyn, burgemeester van Veendam
van 1912-1918.
18. Eerste zijweg LA (ds. Petersenstraat).
19. Eerste zijweg RA (Boeremastraat). Deze hele hoek, inclusief het schoolgebouw (de vroegere MULO) is
ontworpen door architect Stuyvinga, een vriend van burgemeester Van Beresteyn.
20. Einde weg LA (Hertenkampstraat).
21. Einde weg RA (Ubbo Wilkensstraat).
22. U rijdt voor de fontein langs en fietst weer het Museumplein op. De prachtige fontein werd door
burgemeester Wilkens aan de burgers van Veendam geschonken ter ere van de aanleg van de
eerste waterleiding.

Via het Museumplein bereikt u weer het VVV-agentschap. Hier bevindt zich ook het Veenkoloniaal
Museum, waar u volop informatie kunt vinden over de omgeving waar u zojuist doorheen bent gefietst.

