De waterwegen van het veen (26,5km) GR (GPS)
Wandel over voornamelijk verharde wegen, weggetjes, paden en paadjes eens zo'n 6,5 uur weg door de historie van
veen, turf, spoor- en waterwegen… en vindt de rust, de ruimte en (water)recreatie van nu; gewonnen uit turf. Een
tocht voor doorstappers. Veendam ten voeten uit…
(Naar een idee van de plaatselijke VVV.)
Start-/eindpunt is 'Station Veendam'; eindstation van Arriva en museumspoorlijn S.T.A.R..
De tocht is ook met GPS systeem te lopen en uw hond mag deels aangelijnd mee op pad.
Start- en Eindpunt
Station Veendam; STAR/Arriva
Parallelweg 4
9641 KG Veendam
GPS coördinaat N53 06.240 E6 53.088
OV: trein Groningen-Veendam
of meerdere buslijnen
Tips
- De GPS coördinaten vindt u in de routetekst.
- Wilt u liever de digitale verzameling 'waypoints',
stuur dan even een mail naar info@wandelweg.nl.
- Kijk van tevoren eens op Veenkoloniaalmuseum.nl.
- Kijk van tevoren eens op Stadskanaalrail.nl.
- Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld.
- Draag stevige (wandel)schoenen.
- Pas bijna aan eind komt u in centrum Veendam horeca tegen.
- Neem voldoende proviand en uw verrekijker mee.
- Honden zijn deels aangelijnd welkom op deze tocht.
- Respecteer natuur en cultuur.
- Geniet en haast u niet.
Routebeschrijving
1 01(N53 06.240 E6 53.088) | Vanuit het station gaat u linksaf en volgt de Parallelweg.
i) Dit in 1910 gebouwde station werd ontworpen door de broer van de architect die het centraal station in
Amsterdam ontwierp. Hier vertrekt de (museum)stoomtrein van de 'STAR' terug naar Stadskanaal en eindigt de op 1
mei 2011 heropende (Arriva-)lijn Groningen-Zuidbroek-Veendam.

02(N53 06.157 E6 53.012) | Aan einde weg bij The Corner slaat u op de Molenstreek linksaf,
03(N53 06.070 E6 53.104) | wandelt hem uit en gaat aan het eind van de weg rechtsaf de brug over. Daarna meteen
linksaf oversteken en fietspaadje volgen.
04(N53 05.969 E6 53.261) | Neem het molenbruggetje over het AG Wildervanckkanaal en sla bij de kruising met
grote weg rechtsaf (Adriaan Tripweg). Hou bij de driesprong rechts aan, richting de brug.
2 05(N53 05.745 E6 53.070) | U kuiert de brug over en neemt de eerste weg (Jan de Kokweg) links,
06(N53 05.270 E6 53.733) | wandelt hem helemaal uit en slaat aan einde weg linksaf de Dalweg in. 07(N53 04.419
E6 53.182) | Dalweg gaat over in de Wildervanksterdallen.
08(N53 04.009 E6 53.676) | Aan einde weg slaat u rechtsaf. (Dit is nog steeds de Wildervanksterdallen).
i) U merkt het, de tocht voert u langs vele afwateringkanaaltjes, diepen, wijken en kanalen. Deze waterwegen waren
het begin van de ontginning van het veen en daarmee het ontstaan van de Groninger Veenkoloniën;
lintbebouwingen langs het water.
09(N53 03.274 E6 52.973) | Vervolg de weg door de Wildervanksterdallen en ga op de driesprong linksaf.
3 10(N53 01.824 E6 54.262) | 11(N53 01.476 E6 53.657) | Uiteindelijk slaat u aan het einde van deze weg linksaf en
wandelt de uit de kluiten gewassen veenkolonie van ooit 'Stadskanaal' in.
12(N53 01.175 E6 54.110) | Kuier door tot aan de brug rechts, steek deze over, Zwarte weg in en wandel het spoor
over.
i) Het spoor van de STAR (StadskanaalRail) wordt regelmatig bereden door haar stoom- en dieseltreinen. Ook ú kunt
mee. Lees er alles over op Stadskanaalrail.nl.
13(N53 01.071 E6 53.754) | Neem meteen de eerste weg rechts (Nieuwediep) langs (verderop) het diep.
i) U nadert de buurtschap Nieuwediep in de provincie Drenthe.
14(N53 01.891 E6 52.468) | Neem nu de eerste zijweg rechts, steek het spoor en bij het kanaal de brug en weg weer
over.
15(N53 02.049 E6 52.748) | Sla op het fietspad linksaf (Unikenstraat).
16(N53 02.414 E6 52.169) | U volgt dit fietspad tot voor de brug in de weg bij de bosjes, neemt het onverharde pad
rechts en vervolgens het fietspad rechtsaf.
17(N53 03.055 E6 53.226) | Blijf dit fietspad over 'de 7 bruggetjes' voorlopig volgen en sla op einde fietspad linksaf
(Wildervanksterdallen).
Ten oosten van de stad Groningen, begrensd door de Hondsrug in het zuidwesten en het Oldambt in het noorden lag
tot ver in het land van onze oosterburen een immens ontoegankelijk veenmoeras; het Bourtanger Moor (oftewel
Bourtanger moeras). Veendam, Stadskanaal, Wildervanck...? Ze bestonden nog niet! Pas rond de zestiende eeuw,
toen de turf als brandstof was ontdekt, lag het Bourtanger Moor klaar om ontgonnen te worden.
4 Op de eerstvolgende driesprong houdt u links aan (Dalweg 36), koerst op de kruising rechtdoor onder viaduct door
en blijft op de kruising direct na het viaduct rechtdoor de Dalweg 36 volgen.

18(N53 04.164 E6 51.497) | Neem na het museumspoor van de STAR de 'Werkhuisweg' rechts en houdt op de
driesprong rechts aan (fietspad volgen).
19(N53 04.812 E6 51.920) | Koers langs de boerenschuur rechtdoor over het stukje brede weg (wordt Beukenlaan).
Blijf Beukenlaan linksaf volgen naar de brug, steek brug en weg over en koers rechtdoor Nijeveenlaan in.
20(N53 04.854 E6 51.734) | Sla op de eerste kruising rechtsaf en kuier over de Van Delftstraat langs het Westerdiep.
i) Het Westerdiep was samen met het Oosterdiep de belangrijkste vaarroute van Veendam. Via deze diepen werd
het veen en het overtollige water afgevoerd.
Veel, later door onbruik dichtgegroeide of afgesloten, turfwaterwegen in en rond Veendam werden weer hersteld en
opengesteld voor de recreatievaart.
21(N53 05.152 E6 51.915) | Aan bijna einde straat volgt u de bocht in de weg, gaat linksaf en houdt rechts aan
(Sportterreinstraat).
5 22(N53 05.625 E6 52.307) | Aan einde Sportterreinstraat slaat u linksaf langs het water (Nijverheidsstraat).
23(N53 05.688 E6 52.343) | Neem vervolgens de eerste weg links Boven Dwarsdiep. Weg gaat over in het Boven
Westerdiep.
24(N53 06.162 E6 52.217) | Blijf Boven Westerdiep alsmaar volgen tot aan de dubbele kruising (Julianalaan). Sla hier
rechtsaf en volg fietspad naar de rotonde.
25(N53 06.185 E6 52.312) | Neem de rotonde voor driekwart en volg naar rechts de J.G. Pinksterstraat het centrum
van Veendam in.
26(N53 06.414 E6 52.567) | Via het kerkplein bereikt u het VVV agentschap in het Veenkoloniaal Museum Veendam.
i) Gun uzelf een bezoekje aan dit Veenkoloniaal Museum waar u volop informatie vindt over de omgeving waar u de
afgelopen uren doorheen liep.
In het centrum vindt u diverse horeca.
6 27(N53 06.475 E6 52.663) | Met uw rug naar het museum wandelt u naar links richting fontein en verlaat het plein
naar rechts, de Van Beresteijnstraat in.
i) Ter ere van de aanleg van de eerste waterleiding werd deze prachtige (Wilkens)fontein door oud burgemeester
Wilkens aan de burgers van Veendam geschonken.
U gaat rechtdoor langs de fontein…
i) Net als de twee andere aluminium kunstwerken langs deze weg is ook deze fontein van de hand van Hans Rikken.
…, steekt het Pieter Sneeuwplein over en koerst rechtdoor de Stationstraat in. Wandel hem uit en u bent terug waar
u begon; Station Veendam van de STAR en Arriva.
28(N53 06.253 E6 53.067) | Einde van deze Wandel-weg-route.
Wij hopen dat u heeft genoten van de tocht en ontvangen graag uw reactie op
info@wandelweg.nl

Naar een idee van VVV Agentschap Veendam werd deze route met zorg samengesteld en is verkrijgbaar bij
www.wandelweg.nl. Het volgen van een Wandel-weg-route is natuurlijk geheel op eigen risico.
Mocht u onverhoopt toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken (of wijzigingen in het
landschap), meldt u dit dan vooral even. Ook de wandelaars na u zullen dit zeker waarderen.
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