Deur de Eerdappelvelden route
Een fietstocht rond de Wildervanksterdallen. De lengte van de tocht is ongeveer 25 kilometer.
Via knooppunten 55,63,62,91,73,51,52
LA = Linksaf RA = Rechtsaf RD = Rechtdoor
We starten bij het VVV-kantoor op het Museumplein.
1. Vanuit het VVV-kantoor gaan we LA en rijden over het Museumplein. Het Museumplein is
het hart van Veendam. Hieraan staan het Cultuurcentrum vanBeresteyn, het Veenkoloniaal
Museum (met het beeld van Anthonie Winkler Prins), meerdere bankgebouwen en is de
ingang naar het winkelcentrum.
2. Bij de uitgang van het plein gaan we RA (Van Beresteynstraat). Links zien we een fontein; deze
fontein werd door burgemeester Wilkens aan Veendam geschonken als herinnering aan het
feit dat Veendam werd aangesloten op de waterleiding.
3. We rijden door de Van Beresteynstraat en zien de volgende fontein. Deze fontein markeert het
begin van de “Blauwe Loper”, een opnieuw uitgegraven deel van het voormalige Beneden
Oosterdiep.
4. We steken recht over en komen in de Stationsstraat. Aan het einde van de straat zien we
het vroegere stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen, nu in gebruik bij de
museumspoorlijn STAR.
5. We gaan RA (Parallelweg).
6. Einde weg LA over het spoor (Molenstreek).
7. Einde weg RA over de brug (drukke weg, goed uitkijken!).
8. Over de brug direct LA. We rijden voorbij de zgn. Roomse woningen.
9. Over het fietsbruggetje en einde weg RA.
10. Eerste zijweg RA en over de brug.
11. Na ca. 100 m LA (Jan Kokweg). Jan Kok was naast directeur van de Landbouw Winterschool in
Veendam een bekend landbouwconsulent.
12. We volgen de Jan Kokweg en aan het eind gaan we LA.
13. Einde weg RA (Wildervanksterdallen). Op nr. 10 zien we een pittoreske boerderij die in de lengte langs de weg is
gebouwd. Dit is de “Kainstobbe”, een gezellig theehuis en een uitgelezen plek om de tocht even te
onderbreken voor een verfrissing.
14. We vervolgen onze tocht en gaan aan het einde van de weg LA.
15. We rijden nu door het gebied waaraan deze fietstocht zijn naam dankt. Dit is een typisch
Veenkoloniaal gebied met middelgrote boerderijen waar hoofdzakelijk aardappelen en
suikerbieten worden verbouwd. Tijdens de bloei van de aardappelplanten is dit een kleurrijk
gebied met roze en witte bloemen.

16. We volgen de weg tot het eind en komen uiteindelijk aan de hoofdweg van Stadskanaal.
17. We gaan LA (fietspad).
18. Bij de eerste brug oversteken (Uitkijken!). We kunnen nu een bezoekje brengen aan de “Kleine Hortus”, ca. 300
m LA. De “Kleine Hortus” is een prachtige particuliere siertuin en voor een kleine bijdrage te bezichtigen. Gaan
we ca. 300 m RA, dan kunnen we ook het Muziekinstrumentenmuseum bezoeken.
19. Teruggekomen bij de brug, gaan we RD (Zwarteweg).
20. Over de spoorwegovergang en eerste weg RA (Nieuwe Diep).
21. Eerste zijweg RA (Gietermond).
22. Aangekomen bij het kanaal, de brug en weg oversteken (Uitkijken!) en LA (fietspad).
23. Fietspad volgen tot de brug in de weg bij bosjes.
24. Direct na de bosjes RA (picknickplaats).
25. We rijden nu over 7 bruggetjes langs wijken met mooie waterplanten.
26. Einde fietspad LA (we zijn terug in Wildervanksterdallen).
27. Einde weg LA.
28. Op kruispunt RD (onderlangs het viaduct).
29. Na het viaduct RD voorbij de begraafplaats.
20. Over het spoor eerste weg RA (Werkhuisweg).
21. We blijven deze weg volgen, die overgaat in een fietspad.
22. Voorbij een oude schuur en einde weg LA (Beukenlaan).
23. Kanaal oversteken en bij volgend kanaal RA (van Delftstraat).
24. We volgen de weg langs het kanaal (gaat over in Sportterreinstraat). Links zien we in de verte de
uitbreiding Langebosch en voorbij de sporthal zien we de nieuwe uitbreiding Woellust,
genoemd naar een buitenhuis dat hier vroeger stond.
25. Einde weg, bij het kanaal LA.
26. Tweede zijweg LA (Bendiksstraat).
27. Op driesprong weg volgen (nu Prins Bernhardlaan).
28. Voorbij verzorgingshuis Sint Franciscus tweede zijweg RA (Burg. Bosscherstraat).
29. Einde weg oversteken (fietspad) (let op drukke weg!).
30. We rijden nu door het Julianapark en komen op het parkeerterrein achter het stadhuis.
31. We gaan LA en komen bij de Hervormde Kerk.
32. Rechts van ons zien we de cortenstalen “Tijdlijn”. In deze “Tijdlijn” zijn afbeeldingen
uitgesneden die een chronologisch beeld geven van de ontwikkeling van de Veenkoloniën in de
loop der tijden.
33. We volgen de “Tijdlijn” en komen terug bij ons uitgangspunt, de VVV.
We wensen u veel plezier met deze tocht.

