
 
 

 
 
 

Trein- en Fietstocht (20 km)  
 
Gedurende deze tocht fietst u van Veendam naar Stadskanaal. U komt oude kanalen en wijken tegen die werden 
gebruikt voor de ontginning. U fietst dan ook door de ontgonnen landschappen van de Veenkoloniën. Na aankomst 
in Stadskanaal brengt een antieke trein van de STAR u weer terug naar Veendam. Een reis met deze historische trein 
is alleen al een belevenis op zichzelf. Na aankomst terug in Veendam kunt u het Veenkoloniaal Museum nog 
bezoeken om uw dag compleet te maken.  
LET OP: Vanaf eind april rijdt de STAR weer. Omdat de treinen van de STAR door vrijwilligers bediend worden, rijden 
ze echter niet elke dag. Kijk voor een actueel spoorboekje daarom op: 
 www.stadskanaalrail.nl. 
 
De route: 
LA = Linksaf   RA = Rechtsaf   RD = Rechtdoor 
 
1. De route begint op het Museumplein in Veendam. Op het Museumplein vindt u de VVV, het Cultuurcentrum 

vanBeresteyn en het Veenkoloniaal Museum. In het Veenkoloniaal Museum kunt u kennis maken met de 
geschiedenis en ontwikkeling van de Veenkoloniën. 

 
  2. U fiets vanaf het Museumplein naar het hertenkamp toe. Op de driesprong bij het hertenkamp  
       staat een fontein. Deze fontein werd door de toenmalige burgemeester Wilkens aan de  
       bevolking van Veendam geschonken ter gelegenheid van de aanleg van de waterleiding. 
 
  3. U slaat RA (van Berensteynstraat) en fietst door tot bij een tweede fontein.  
 
  4. U steekt over op de kruising met de van Blankensteinkade, naar het Pieter Sneeuwplein, dat overgaat in de 

Stationsstraat. Het stationsgebouw is het begin- en eindpunt van de museumspoorlijn STAR. Hier zult u 
vanmiddag ook weer eindigen. Het gebouw dateert uit het jaar 1909. Het station maakte vroeger deel uit van 
de spoorlijn Zuidbroek-Stadskanaal, die in 1910 werd geopend. De STAR heeft verschillende oude diesel- en 
stoomlocomotieven. 

 
  5. U gaat RA (Parallelweg), en aan het einde van de weg LA de Molenstreek in (GEVAARLIJKE  
      KRUISING!). Aan het einde van de weg steekt u de van Stolbergweg over (GEVAARLIJKE  
      OVERSTEEK!).  
 
  6. Een eindje naar rechts (fietspad) en daar kunt u LA, via de Molenstreek, een bruggetje (de  
      Molenbrug) oversteken.  
 
  7. Daarna LA de Adriaan Tripweg in, u gaat nog een brug over en gaat na de brug de eerste weg LA  
      (Jan Kokweg). 
 
  8. U komt vervolgens bij een driesprong; hier gaat u LA (Dalweg). 
 
  9. Op de kruising bij een dam in de wijk RD. 
 

Na enige tijd ziet u links het theehuis “Kainstobbe” (misschien een kleine pauze?). 

http://www.stadskanaalrail.nl/


 
 

 
10. Aan het einde van de weg RA (Wildervanksterdallen). Let eens op de wijk (klein kanaaltje) iets 
      voorbij de sauna; deze maakt aan het einde een bocht. Dit was nodig om de turfschepen de  
      draai in de hoofdwijk te kunnen laten maken. Dit noemt men een “Gaffelwijk”. 
 
11. De Wildervanksterdallen volgen, dit betekent dat u de eerste weg LA gaat. 
 
12. Daarna neemt u LA het fietspad. 
 
13. Bij het A.G.Wildervanckkanaal aangekomen, steekt u over de houten brug het kanaal weer over. Hier is een 

picknickplaats met een bord dat informatie geeft over de mensen die hier ca. 6000 jaar geleden woonden. 
 
14. U komt uit op de Hoetmansmeer. Het Hoetmansmeer was vroeger een veenmeertje, ook wel meerstal 

genoemd, van waaruit de Pekel-A ontsprong. 
 
15. Op de kruising RD (richting Prinslaantje). 
 
16. Aan het einde van de weg LA en daarna eerste weg RA, het kanaal over (Boven Pekela). 
 
17. U volgt de weg Wildeplaats, en rijdt door dit dorpje. 
 
18. U blijft de weg RD volgen, met als dwarsstraat Dwarsdiep. 
 
19. De weg gaat over in een fietspad. U volgt nu het fietspad langs het kanaal en weer onderlangs  
      een brug. U rijdt nu over het fietspad door een natuurgebied. Dit zijn de vroegere vloeivelden 
      van de aardappelmeelfabriek “De Twee Provinciën". 
 
20. Na enige tijd fietst u over de houten brug en over het  A.G. Wildervanckkanaal. Daarna volgt nog  
      een brug.  
 
21. Vervolgens gaat u LA, richting Stadskanaal. Na circa 1 km komt u aan bij een rotonde.  
 
22. De rotonde neemt u voor de helft, RD. 
 
 23. Net na de rotonde is RA een fietspad. 
 
24. Op de T-splitsing gaat u LA (Bakboord, vervolgens Stuurboord). 
 
25. Net voor de brug gaat u LA een fietspad op. U komt alsnog over een brug (Bevrijdingslaan). 
 
26. U volgt de Bevrijdingslaan tot aan het fietsbruggetje en gaat RA tot aan de Handelsweg. 
 
27. U steekt over en gaat vervolgens direct weer RA. U rijdt dan voorbij het oude Frascati-gebouw,  
       vroeger een bekende bioscoop. 
 
28. Op de Handelskade gaat u RA, langs het kanaal. 
 
29. Daarna neemt u de eerst weg links (Stationsstraat). 
 
30. U komt aan bij het station van de STAR. Hier kunt u de trein terug nemen naar Veendam, zoals dat in de 

dienstregeling wordt aangegeven. De fietsen kunnen mee in de trein. 
 

Veel plezier met deze trein-fietstocht. 
 
 


