
 
 

 
 
 

7- Bruggetjes route  
 
 

 
De 7-bruggetjes fietstocht voert u langs de lintdorpen aan de zuidkant van Veendam en heeft een lengte 
van ongeveer 26 km.  
Via Wildervanksterdallen gaat u via de buitenrand van Stadskanaal de grens van Drenthe over om 
daarna via Wildervank terug te fietsen.  De tocht voert langs de vele afwateringkanaaltjes, diepen en 
wijken. Deze waterwegen waren het begin van de ontginning van het veen en daarmee tevens het 
ontstaan van de Groninger Veenkoloniën. 
 
Via knooppunten 55,62,91,73,51,50,25,48,90,52 

 
LA = Linksaf   RA = Rechtsaf   RD = Rechtdoor 
 
  1. De route start voor het VVV-agentschap op het Museumplein. 
  2. Vanaf hier gaat u LA. 
  3. Bij het verlaten van het plein gaat u RA de van Beresteijnlaan in. De fontein hier staat bekend als de 

Wilkensfontein en is vernoemd naar oud-burgemeester Van Beresteyn, die de fontein ook heeft 
betaald. 

  4. U gaat RD langs de fontein, richting de Stationstraat. De fontein is een  kunstwerk van Hans Rikken, net 
als de twee andere aluminium kunstwerken langs deze weg. 

  5. Voor het station gaat u RA. Vanaf hier vertrekt de stoomtrein van de STAR. Het station is gebouwd in 
1910 en ontworpen door E. Cuypers, een broer van de architect die het centraal station in Amsterdam 
ontwierp.  

 

  6. Aan het einde van de weg LA (Molenstreek). 
  7. Aan het einde van de weg gaat u RA de brug over en meteen LA oversteken. 
  8. U bent nu op een fietspad en fietst over het molenbruggetje. 
  9. Bij de kruising met grote weg gaat u RA. 
10. Bij driesprong RA, richting de brug. 
11. U fietst over de brug en gaat de eerste weg LA (Jan Kokweg). 
12. Aan het einde van deze weg LA de Dalweg in, deze gaat over in de Wildervanksterdallen. 
13. Aan het einde van de weg RA. Dit is nog steeds de Wildervanksterdallen. 
14. De weg door de Wildervanksterdallen vervolgen.  
15. Op de driesprong LA. 
 

16. Aan het einde van de weg RA, Stadskanaal in (Unikenstraat). 
17. Doorfietsen tot de brug, deze oversteken en meteen RA langs het diep. Daarna de eerste weg RA 

(Nieuwediep). 
20. Het spoor over en de eerste weg RA (Nieuwediep). U bent nu in de provincie Drenthe. 
21. U neemt de eerste zijweg RA (Gietermond). 



 
 

22. Bij het kanaal over de brug en de weg oversteken. 
23. LA en het fietspad volgen (Unikenstraat). 
24. U volgt dit fietspad tot de brug in de weg bij de bosjes. 
25. Direct na de bosjes RA. 
27. Fietspad over de 7 bruggetjes volgen. 
28. Einde fietspad LA (Wildervanksterdallen). 
29. Op driesprong LA. 
 

30. Op kruispunt RD (onderlangs het viaduct). 
31. Op kruispunt direct na het viaduct RD (Dalweg). 
32. Bijna aan het einde van de weg, gaat u voor de boerderij RA (Werkhuisweg). 
33. Op driesprong R aanhouden (fietspad volgen). 
34. Langs de boerenschuur over stukje brede weg (wordt Beukenlaan). 
35. Aan het einde van de weg LA. 
 

36. Over de brug en weg oversteken (Nijveenlaan). 
37. Bij de eerste kruising RA. U rijdt nu langs het Westerdiep (Van Delftstraat). Het Westerdiep was samen 

met het Oosterdiep een van de belangrijkste vaarroutes van Veendam. Via deze diepen werd het veen 
en het overtollige water afgevoerd. 

38. Volg de bocht in de weg, ga RA en meteen LA (Sportterreinstraat). 
39. Einde weg LA (Nijverheidskade). 
40. Eerste weg RA (Dwarsdiep). 
 

41. De weg gaat over in het Boven Westerdiep. 
42. Bij de eerste kruising gaat u LA en meteen RA Boven Westerdiep blijven volgen. 
43. Op kruising RA (fietspad). 
44. Neem de rotonde voor driekwart (J.G. Pinksterstraat). 
 
Via het kerkplein bereikt u weer het eindpunt, 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. 
 


