BEREIKBAARHEID

De Veenkoloniën zijn uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.
Het moderne bus- en treinstation in Veendam onderhoudt goede verbindingen
met de regio en ver daarbuiten. Vanuit de stad Groningen bent u bijvoorbeeld
binnen een half uur met de trein in Veendam, midden in de Veenkoloniën.
Met de auto is het gebied eveneens goed bereikbaar, via snelwegen of rustieke
landwegen. Het gebied is vlak en daardoor uitstekend geschikt voor fietsers
en wandelaars. Het fietsknooppuntensysteem is landelijk dekkend en biedt
ongekende mogelijkheden om zelf routes samen te stellen. Door de Veenkoloniën
lopen daarnaast verschillende wandelroutes.
MEER INFORMATIE OVER DE REGIO VINDT U BIJ:
VVV agentschap Veendam/Veenkoloniën
Museumplein 5, Veendam
T 0598 36 42 24
Openingstijden:
Dinsdag t/m donderdag: 11–17 uur
Vrijdag t/m maandag: 13–17 uur
Kijk voor meer informatie over de
stad en provincie Groningen op:
www.toerisme.groningen.nl
www.veenkolonien.groningen.nl
info@promotieveenkolonien.nl
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VERANTWOORDING Alle gegevens zijn met grote zorgvuldigheid verzameld en verwerkt. Marketing Groningen kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele onjuistheden. Heeft u opmerkingen over deze route? Mail naar info@marketinggroningen.nl

Vroeger waren de Veenkoloniën een ondoordringbaar moerassig
gebied, zich uitstrekkend van de stad Groningen tot ver in Drenthe
en Duitsland. Tegenwoordig is het vlakke landschap uitstekend
geschikt om te fietsen. Onderweg vindt u een verscheidenheid aan
bezienswaardigheden en voorzieningen. Van actieve ontspanning
tot het genieten van cultuur en streekproducten, de Veenkoloniën
bieden veel redenen voor een meerdaags bezoek. Bij het startpunt
van beide routes vindt u bij zowel het VVV agentschap als in het
Veenkoloniaal Museum alle informatie over dit bijzondere gebied
en haar inwoners.

VAN HARTE WELKOM IN DE VEENKOLONIËN,
EEN BUITENGEWOON STUKJE NEDERLAND!
Een gebied met volop herinneringen aan de tijd van de vervening,
de eerste kolonisten, de industriële revolutie, wereldwijde scheepvaart en de rijkdom die dit alles opleverde. De erfenis van de
eerste kolonisten is nog merkbaar aanwezig. De vele kanalen,
gegraven voor de afwatering van het veen en het vervoer van turf,
worden omzoomd door karaktervolle boerderijtjes en statige
herenhuizen. Vele bijzondere monumenten verhalen over een
boeiende geschiedenis van zowel welvaart als armoede. Bijzonder
is de historische band van de Groninger Veenkoloniën met het
Oostzeegebied. Vele schippers togen naar Riga en Sint Petersburg
en keerden terug met souvenirs en opmerkelijke verhalen.

HIER KUN JE

SIMPELWEG
GENIETEN

RECREATIEKAART
INCL. TWEE FIETSROUTES VAN ± 36 EN 52 KM

VEENKOLONIEN.GRONINGEN.NL
1 VEENKOLONIAAL MUSEUM
Maak kennis met de geschiedenis van
een verrassend stukje Nederland in
het meest verrassende museum van
de regio! Leuk voor jong en oud.
Museumplein 5
9641 AD Veendam
www.veenkoloniaalmuseum.nl

5 BOERENCAMPING WEL WAIT
Op deze bij de SVR aangesloten
boerencamping kunt u genieten van de
rust en de schoonheid van de Veenko
loniale landschappen.
A. Reyndersstraat A111
9663 PJ Nieuwe Pekela
www.boerencamping-welwait.nl

2 MUSEUMSPOORLIJN STAR
De historische spoorlijn tussen
Veendam en Musselkanaal met een
rijtuigenloods en stationsrestauratie in
nostalgische stijl.
Stationsstraat 3
9503 AD Stadskanaal
www.stadskanaalrail.nl

6 E CAMPING EN B&B
ZOMERSBUITEN
Een duurzame camping met camper
standplaatsen, historisch getinte B&B,
speelplaatsen, dierenweide, groente
tuin, kampeervelden en nog meer!
De Akkers 12
9665 MZ Oude Pekela
www.campingzomersbuiten.nl

3 KAPITEINSHUIS PEKELA
Stap eens binnen in de 19e eeuw! Bij
zonder museum in een gerestaureerd
kapiteinshuis, met buiten in het kanaal
de spitse praam ‘Familietrouw’.
Ds. S. Tjadensstraat C95
9663 RD Nieuwe Pekela
www.kapiteinshuis.nl
4 E HEEMTUIN MUNTENDAM EN
NATUURGEBIED TUSSEN DE VENEN
Dit unieke en prachtige natuur
gebied is de Parel van Menterwolde.
Natuurpark met bezoekerscentrum
en horecagelegenheid, een waar
paradijsje.
Nieuweweg 127
9646 AD Muntendam
www.heemtuinmuntendam.nl

E

Oplaadpunt elektrische fietsen

7 E THEE- EN KOFFIESCHENKERIJ
‘DE KAINSTOBBE’ EN B&B
Koffie- en theeschenkerij met winkel en
bed & breakfast. Laat u meevoeren op
een vleug van nostalgie en geniet van
een high tea op zijn Wildervanks.
Wildervanksterdallen 10
9648 TD Wildervank
www.kainstobbe.nl

8 ALIDA’S POPPENHUISMUSEUM
Museum met winkel. Ouderwets
herinneringen ophalen of genieten van
de wereld in miniatuur? Kom dan naar
Alida’s kleine wereldje en dompel je
onder in nostalgie.
Beneden Oosterdiep 280
9645 LM Veendam
www.alidaspoppenhuismuseum.nl

KOETSHUIS VEENDAM WIM & ANNET
Gezelligste strandtent van het noorden
in een karaktervol gebouw, rustiek
gelegen aan het zwemstrand in Bor
gerswold. Ook de ideale locatie voor de
kleinere feestjes.
Park Borgerswold/Flora 1
9642 LW Veendam
9

10 WATERSPORTCENTRE VEENDAM
Fantastische waterski- en wakeboard
baan met eetcafé en buitenterras.
Gegarandeerd waterplezier voor jong
en oud!
Park Borgerswold/Bergweg 2
9642 LV Veendam
www.watersportcentre.nl
11 BORGERSWOLDHOEVE/
CAMPERCAMPING BORGERSWOLD
Party- en recreatiecentrum met volop
mogelijkheden, gelegen in recreatie
gebied Borgerswold. De nabijgelegen
campercamping is de grootste in
Nederland, met plek voor zestig kam
peerauto’s.
Flora 2
9642 LW Veendam
www.borgerswoldhoeve.nl

12 ZWEMBAD TROPIQUA
Subtropisch zwembad met veel voor
zieningen, waaronder sauna, zonnebank
en restaurant. Zomers waterpret en
zwemplezier voor jong en oud.
Jan Salwaweg 2
9641 LN Veendam
www.tropiqua.nl
13 E HOTEL PARKZICHT /
GRAND-CAFÉ & RESTAURANT ‘T PLEIN
Overnachten in een gerieflijk familie
hotel. Het hotel is gelegen in het
centrum van Veendam en beschikt over
een Grand-Café en Restaurant waar u
voor een goede prijs lekker kunt eten.
Museumplein 3
9641 AD Veendam
www.parkzicht.com

GOLFCLUB DE COMPAGNIE
Het golfterrein is zeer ruim opgezet
op 90 hectare en heeft 18 uitda
gende holes en een volwaardige,
mooi aangelegde 9-holes Par 3 baan.
Tevens beschikt het clubhuis over volop
faciliteiten.
Golflaan 1
9646 DS Veendam
www.golfclubveendam.nl
14

CULTUUR- & CONGRESCENTRUM
VANBERESTEYN
Theater, filmhuis en activiteiten.
Niet het grootste, maar wel het meest
verrassende en leukste theater in
de regio. Ook voor de organisatie
van evenementen, vergaderingen en
congressen kunt u hier terecht.
Museumplein 5a
9641 AD Veendam
www.vanberesteyn.nl
15

16 E BRASSERIE- RESTAURANT
PEKELAHOF
De Pekelahof is een begrip in de regio.
Al meer dan dertig jaar staat het
restaurant op een markante plek in
Oude Pekela.
Raadhuislaan 109
9665 JC Oude Pekela
www.pekelahof.nl

20 B&B & MUSEUM LAMMERT BOERMA
De plek voor een artistieke en alter
natieve overnachting en belevenis.
Ontmoet dit gastvrije echtpaar, bekend
van het programma Bed & Breakfast
(MAX).
Borgercompagniesterweg 44-46
9632 TD Borgercompagnie
www.museum-boerma.com

17 B&B ‘DE WATERPUTTEN’
Het is echt Veenkoloniaal genieten
op zijn best in dit luxe tweepersoons
appartement, gelegen in een rustige
omgeving met een prachtig uitzicht.
Oud Alteveer C 154
9663 AZ Nieuwe Pekela
www.dewaterputten.nl

21 THEESCHENKERIJ EN
BAMBOEKWEKERIJ ‘DE VLINDERIJ’
High tea in een bamboetuin, aan de
rand van een natuurgebied. Een bezoek
aan de open tuin met verschillende
soorten planten of workshops en
cursussen. Het kan allemaal!
Hellingwal 3
9649 JK Muntendam
www.devlinderij.nl

18 B&B ‘DE PLEISTERPLAATS’
Deze ruim opgezette B&B is geves
tigd in een monumentale boerderij op
loopafstand van het centrum. Ook voor
uw zakelijke overnachtingen.
Beneden Westerdiep 89
9645 AH Veendam
www.pleisterplaatsveendam.nl
19 BED & BREAKFAST VAN BERESTEIJN
Voor een gastvrij onthaal in het cen
trum van Veendam, in een karakteris
tiek pand in art-decostijl. Op loopaf
stand van het centrum. Zowel voor
zakelijk, als voor recreatief verblijf.
Burgemeester de Hoopstraat 5
9641 AZ Veendam
www.benbvanberesteijn.nl

LAVENDELBOERDERIJ
RUITENBORGH
Lavendeltuin met bijna 50 soorten
lavendel, cadeauwinkel, B&B en koffie-/
theeschenkerij. Lavendelboerderij
Ruitenborgh is als poort in de Veenko
loniën het centrum van lavendel.
Nieuwediep 58
9512 SJ Nieuwediep
www.ruitenborgh.nl
22 E

23 DOORNBOSCH ASPERGE- EN
AARDBEIENBOERDERIJ
Tijdens een uitgebreide excursie maakt
u kennis met dit bijzondere bedrijf. De
producten zijn ter plekke te proeven of
te koop in de winkel en staan bekend
om hun smaak en kwaliteit.
Borgercompagnie 189-191
9631 TH Borgercompagnie
www.asperges-doornbosch.nl

24 E VAN DER VALK HOTEL
GRONINGEN-ZUIDBROEK
Geniet van comfort en gastvrijheid in
dit hotel en restaurant in Groningen
met luxueuze inrichting. U kunt hier
tevens terecht voor feesten, partijen
& bruiloften.
Burgemeester Omtaweg 4
9636 EM Zuidbroek
www.HotelZuidbroek.nl

STATIONSRESTAURATIE
HET PERRON
Gezellig met vrienden borrelen, de
krant lezen onder het genot van een
simpele lunch of een feest vieren in
een nostalgische en gezellige setting.
Parallelweg 4
9641 KG Veendam
www.hetperron.eu
25 E

HUIS VOOR DE KUNST
Een gewoon huis met een buiten
gewone inhoud. Buitengewoon door
de kunstcollectie en faciliteiten voor
kleinere evenementen.
Stationsstraat 10
9641 KE Veendam
www.huisvoordekunst.com
26

27 GRAND CAFÉ VAN BERESTEYN
Lekker lunchen na het winkelen, eten
voor de voorstelling of catering laten
verzorgen voor een feest of evenement
in vanBeresteyn of in het Veenkoloniaal
Museum.
Museumplein 5
9641 AD Veendam

28 B&B R&E
Gevestigd in een pas gerestaureerd
Rijksmonumentaal grachtenpand vindt
u in het centrum van Veendam deze
B&B met haar stijlvol ingerichte en
royale kamers.
Bocht Oosterdiep 47
9641 JJ Veendam
www.benb-rene.nl
29 VAKANTIEWONING GRONINGEN
Gelegen in het prachtige natuurpark
Borgerswold, vindt u op de grens van
Groningen en Drenthe deze woning,
voorzien van alle gemakken en met
nostalgische elementen.
Kapiteinspark 10
9642 NA Veendam
www.vakantiewoninggroningen.nl
30 E GELEGENHEIDSCAFÉ
‘DE STAINKROEG’
Gevestigd in een deel van een voorma
lige steenfabriek vindt u dit stijlvolle
gelegenheidscafé. Waar u terecht kunt
voor een dagje uit, feesten of partijen
of een op maat gesneden arrange
ment.
Ommelanderwijk 53
9644 TA Veendam
www.stainkroeg.nl
31 MUSEUM COLLECTIE TER BORG
Collectie landbouwgereedschappen
tentoongesteld in een ruimte ingericht
met prachtige foto’s door de vier
seizoenen heen.
Ommelanderwijk 53
9644 TA Veendam
www.veenkoloniaallandbouwmuseum-terborg.nl

NOORDWESTELIJKE ROUTE (ONGEVEER 36 KM)
START ROUTE OP MUSEUMPLEIN
VEENDAM (HALVERWEGE KERK EN MUSEUM)
Beide routes zijn te koppelen tot een meerdaagse fietstocht, maar bieden onderweg
ook voldoende mogelijkheden om de routes naar eigen wens te verlengen of in te
korten.

IN MUNTENDAM werd tijdens de zestiende eeuw al begonnen met het ontginnen van het
37 door de vele turfgraverijen.
veen, waarna de eerste nederzetting langzaam groeide
FOXHOL
Iets ten noorden van Muntendam, aan de rand van de Veenkoloniën, liggen de dorpen
Noord- en Zuidbroek met een tweetal 13e-eeuwse Romano-Gotische kerken. Deze indruk31
wekkende bouwwerken lagen vroeger aan de rand van het uitgestrekte veengebied,
langs
oude handelswegen. Het gerestaureerde treinstation van Zuidbroek biedt onderdak aan
het Noord Nederlands Trein- en Trammuseum.

56 55 TERUG OP HET MUSEUMPLEIN IN VEENDAM

A7

97
PARK BORGERSWOLD is een gevarieerd, groen en waterrijk gebied voor recreanten
en rustzoekers. Op een zomerse avond treft u hier veel wandelaars en fietsers. Het
gebied beschikt over verscheidene voorzieningen voor zowel jong als oud, waaronder
een waterskikabelbaan, campercamping, maneges en een fraai aangelegde golfbaan.
De Veenkoloniën vanuit de lucht bewonderen kan via een dagcursus op het zweefvliegveld of met een ballonvaart. Het gebied grenst aan Borgercompagnie, met zijn typische
veenkoloniale boerderijen en daarachter de eindeloze landerijen die zo kenmerkend zijn
voor het gebied.

52 90
WILDERVANK is net als alle nederzettingen in het gebied langs de meetlat aangelegd.
Het lintdorp is exact vijf kilometer lang. Bijzonder is het tweetal kanalen dat parallel
loopt, op sommige plekken nog zichtbaar. In Wildervank treft u een veelheid aan bijzondere panden, sommige met Jugendstil gevels, andere in de stijl van het neoclassicisme of
de Amsterdamse school. De Margaretha Hardenbergkerk is gesticht ter herinnering aan
de vrouw van A. G. Wildervanck, een vervener en stichter van deze plaats.
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De plaats Stadskanaal is vernoemd naar het kanaal dat vanuit de stad Groningen richting
de Veenkoloniën gegraven werd voor de aanvoer van turf. Het kanaal van de stad dus. Het
99 centrum vertelt over de geschiedenis van de plaats. Tijdens de zomermaanden31
historisch
maakt u ongetwijfeld kennis met de STAR Museumspoorlijn. Een ritje in een trein met
een stoere stoomlocomotief91voert
98 over 26 kilometer, van Veendam naar Stadskanaal
32
en terug — de langste historische spoorlijn van Nederland. De fiets kan ook mee op de
ANNEN
trein, zodat u na de rit uitgerust verder kunt
fietsen.
90 De STAR onderhoudt gedurende
de zomermaanden een reguliere treinverbinding tussen Stadskanaal en Veendam. De
indrukwekkende Russische stoomlocomotief laat de industriële revolutie herleven. In de
rijtuigenloods treft u een museum met historisch spoorwegmaterieel.
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OUDE EN NIEUWE PEKELA. Vanaf 53
Stadskanaal tot bijna in Winschoten liggen de Pekela’s
langs het Pekelderdiep. Al vroeg tijdens de ontginning van de venen ontstond langs
het riviertje de Pekel Aa de eerste nederzetting. Langs het Pekelderdiep stonden ooit
N386
tientallen scheepswerven die houten schepen maakten voor handelsreizen over zee.
11
Kapiteins brachten welvaart en keerden met avontuurlijke verhalen terug uit onder meer
Sint Petersburg. In museum Het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela komt deze bijzondere
ZUIDLAREN 60
geschiedenis tot leven.
Na de teloorgang van de zeevaart ontstonden hier de eerste
strokartonen aardappelzetmeelfabrieken. Ondertussen voeren honderden turfschepen af
62
en aan om een groot gebied dag in, dag uit van turf te voorzien. Herinneringen aan deze
boeiende industriële en sociale geschiedenis zijn in de Pekela’s nog volop te vinden.
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TERUG OP HET MUSEUMPLEIN IN VEENDAM
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Het Drentse ANNERVEENSCHEKANAAL ligt weliswaar in een andere provincie, maar de
Groninger veenkoloniën gaan naadloos over in de Drentse veenkoloniën. Het hoogveengebied werd namelijk vanuit verschillende windrichtingen ontgonnen. Maar er waren
ook tegenstellingen. Het Drentse Grevelingenkanaal werd bijvoorbeeld parallel aan het
Groningse Stadskanaal gegraven. Twee lange kanalen naast elkaar, omdat elke provincie
zijn eigen handelsbelangen wilde beschermen. De grens kennen we ook als de Semslinie,
genoemd naar de landmeter die met een kaarsrechte lijn een eind aan de grensconflicten
maakte.

27

10

IN DE HEEMTUIN MUNTENDAM EN NATUURPARK TUSSEN DE VENEN kunt u elk
seizoen op belevingstocht. In het natuurpark kunt u de diversiteit van het landschap beleven,
van de laatste ijstijd tot heden. Het park is sinds de oprichting uitgegroeid tot een natuurgebied met zeer gevarieerde flora en fauna. Het is zonder meer een geschikte plek om van
de fiets te stappen en een wandeling te maken. Vanaf de Heemtuin vertrekken verschillende
wandel- en fietsroutes. In het duurzaam gebouwde bezoekerscentrum vindt u informatie
over het gebied.
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Met de STAR vanaf Veendam naar Stadskanaal? Begin de route vanaf knooppunt 5895
in
54
Stadskanaal.
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VEENDAM is het hart van de Groninger Veenkoloniën. De plaats werd in de zeventiende
eeuw gesticht als een klein dorp langs een kronkelend veenriviertje. De geschiedenis
straalt af van de sfeervolle panden langs het Oosterdiep en de statige villa’s langs de
Stationsstraat. Op de historische begraafplaats naast de oude kerk liggen de graven van
roemruchte inwoners. Bijvoorbeeld van de Nederlandse encyclopedist Anthony Winkler
Prins of kapitein Jonker, die zijn op zee overleden vrouw in een volle jeneverton terug
naar Veendam bracht. Midden in Veendam staat het Veenkoloniaal Museum. Wie het
monumentale gebouw binnenloopt, ontdekt het geweldige verhaal van de geschiedenis
van de Veenkoloniën. Vanaf het moment dat de eerste turfschop de grond in ging, tot
de handel met het Oostzeegebied en de welvaart die dat opleverde. En wie weet nog
wat strokarton is? Het Veenkoloniaal Museum biedt naast een indrukwekkende vaste
collectie geregeld interessante exposities of spraakmakende evenementen. Vaak met
een knipoog naar de veenkoloniale geschiedenis. Loop ook eens langs de tijdlijn op het
Museumplein, waar de geschiedenis van Veendam wordt verbeeld op straat. Met de
historische spoorlijn van de STAR reist u in stijl dwars door de Veenkoloniën.
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