'Stads’wandelen in Veendam (6,5km) GR (+GPS)
Wandel een paar uur weg door 'parkstad' Veendam en ontdek haar historie van veen, turf en scheepvaart, en haar
niet aflatende lust om te bouwen aan een toekomst van optimaal woon- en leefplezier met unieke
recreatiemogelijkheden. Veendam ten voeten uit…
Start- en tevens eindpunt VVV agentschap/ Veenkoloniaal Museum Veendam is per OV bereikbaar. De tocht is ook
met GPS systeem te lopen en uw hond mag deels aangelijnd mee op pad.
Start- en Eindpunt
VVV agentschap Veendam
Veenkoloniaal Museum Veendam
Museumplein 5
9641 AD Veendam
GPS coördinaten N53 06.404 E6 52.578
OV: trein Groningen-Veendam
Tips
- De GPS coördinaten vindt u in de routetekst.
- Wilt u liever de digitale verzameling 'waypoints',
stuur even een mail naar info@wandelweg.nl.
- Kijk van tevoren eens op Veenkoloniaalmuseum.nl.
- Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld.
- Draag stevige (wandel)schoenen.
- Onderweg komt u 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 06.404 E6 52.578) Met uw rug naar het museum wandelt u naar rechts richting kerkplein en koerst
rechtdoor over de J. G. Pinksterstraat.
i) Een kleinzoon van Adriaan Geerts Wildervanck stichtte in 1659 de Hervormde Kerk in Wildervank en een jaar later
die van Veendam.
Op het kerkhof ernaast vindt u in de eerste rijen links het graf van de vrouw van kapitein Jonker. Op de reis naar
Indië overleden kwam haar lichaam, in een kist met alle alcohol die aan boord maar te vinden was, mee terug in
veilige haven Veendam. Twee rijen verder ligt het graf van kapitein Hazewinkel, met wereldbol als herinnering aan

zijn reis om de wereld.

02(N53 06.171 E6 52.214) Bij rotonde slaat u rechtsaf en op de eerstvolgende kruising linksaf, Boven Westerdiep op.
Neem vervolgens de tweede zijweg rechts (Lubecker Bocht).
2 03(N53 05.800 E6 52.034) Aan het einde van de Lubecker Bocht gaat u rechtsaf het 'Skagerrak' op.
Steek aan einde Skagerrak de Sorghvlietlaan over, sla op het fietspad linksaf en even verderop, tegenover
benzinestation, rechtsaf over de 'Fauna' richting 'Borgerswold'.
i) De schier oude huizen langs het water aan uw rechterhand zijn na- en herbouwde authentieke kapiteinshuizen van
ooit. Ook elders in Veendam stonden -en staan ze-.
Borgerswold (woud van de burgers) is een inmiddels 450 hectare groot recreatiegebied met 100 hectare water; een
vakantie/manege/golf/horeca/ontspanning/fiets en wandel park. Ook skaten, mountainbiken en waterskiën horen
tot de mogelijkheden. En nóg heeft men met Borgerswold grootse plannen voor de toekomst; transparante
uitzichten, vakantiebungalows en nog meer water.
3 04(N53 05.810 E6 51.029) Op driesprong houdt u rechts aan en blijft de Fauna volgen.
i) De ophaalbrug aan uw rechterhand is een replica van 'Jonkers Badde', een van de laatste bruggen over het
Westerdiep in Wildervank. Links liggen in het Borgerswold een kinderboerderij en de maneges 'Lipizza'.
Op de volgende driesprong gaat u rechtsaf en vervolgens linksaf; richting 'Borgerswoldhoeve'.
i) Pauzetip: Borgerswoldhoeve is een restaurant in een authentieke Groningse boerderij waar je onder andere ook
kunt kanoën, waterfietsen, waterskiën en barbecuen op het water.
05(N53 06.233 E6 51.112) Ga tegenover het parkeerterrein van de Borgerswoldhoeve rechtsaf het
fietspaadje/wandelpad op, passeer twee hekken en koers rechtdoor de Galjootstraat in.
4 Aan einde weg slaat u linksaf en direct weer rechtsaf; Kleine Vaartlaan op. Houdt op de driesprong rechts aan en
steek de Sorghvlietlaan over.
06(N53 06.214 E6 51.663) Volg het fietspad naar links, neem een halve rotonde en blijf fietspad en Sorghvlietlaan
doorgaand volgen.
Koers op einde fietspad rechts aanhoudend 'Prins Hendrikplein op. Prins Hendrikplein gaat over in Beneden
Westerdiep, blijf hem volgen.
i) 'Huize Buitenwoel' aan de overzijde van het water was ooit de residentie van Jonkheer Van Beresteyn,
burgemeester van Veendam 1912-1918.
5 07(N53 06.467 E6 52.403) Na parkeerplaats gaat u rechtsaf de 'Verlengde van Beresteynstraat' in.
08(N53 06.547 E6 52.492) Neem nu de eerste weg links (ds. Petersenstraat) en vervolgens de eerste weg rechts
(Boeremastraat).
i) Deze hele hoek, inclusief schoolgebouw de vroegere MULO, is ontworpen door architect Stuyvinga; vriend van

burgemeester Van Beresteyn.
09(N53 06.531 E6 52.683) Aan einde weg slaat u op de Hertenkampstraat (bij nr. 21) linksaf, kuiert de straat uit, slaat
rechtsaf en volgt de 'Ubbo Wilkensstraat'.
Loop vervolgens voor de fontein langs en wandel weer het Museumplein op.
i) Ter ere van de aanleg van de eerste waterleiding werd deze prachtige fontein door burgemeester Wilkens aan de
burgers van Veendam geschonken.
10(N53 06.437 E6 52.619) Aan het Museumplein vindt u weer het VVV agentschap in het Veenkoloniaal museum,
waar u volop informatie kunt vinden over de omgeving waar u zojuist bent doorgefietst.
Einde van deze Wandel-weg-route.
6 Wij hopen dat u heeft genoten van de tocht en ontvangen graag uw reactie op
info@wandelweg.nl
Deze route werd, naar een idee van VVV agentschap Veendam, 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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