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Route 37, Veendieproute, 10,75 km. 
 
De Hoofdweg in Bellingwolde gaat richting Vriescheloo en komt aan bij het Veendiep; deze 
watergang voerde het overtollige water af naar de Westerwoldse A, die het vervolgens 
richting de Dollard stuurde. Doordat er vroeger veel verschil in wateraanvoer was, was er ook 
menige overstroming; dit is nu via het Waterschap A-en Hunze verbeterd, zodat overstroming 
niet meer plaats vindt. De grondsoort is vanaf de Westerwoldse Aa tot Hoofdweg 
Bellingwolde/Vriescheloo klei en de rest is zand met veen, dat via ruilverkaveling is 
gerealiseerd. Het Veendiep is een gekanaliseerde beek ten zuidwesten van Bellingwolde, die 
de verbinding vormt tussen de Westerwoldse Aa en het B.L. Tijdenskanaal. Het Veendiep 
vormt met de bijbehorende plassen, ontstaan door zandwinning voor wegenaanleg, o.a. de 
Rhederweg, en het nabijgelegen bosgebied een natuurgebied, dat dezelfde naam als het kanaal 
heeft gekregen: het Veendiep. Het Veendiep is na de herinrichting door de gemeente aan het 
waterschap Hunze en Aa's overgedragen. Het plassengebied zelf maakt deel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Wie er wandelt ervaart 
een welkome afwisseling: ruige vegetatie op de droge schrale grond, loofhout erlangs en 
moerasplanten op de oevers van de plassen. Vanaf het fietspad dat langs het kanaal loopt, heb 
je aan de ene kant uitzicht over een akker. Aan de andere kant is een oude houtwal met in de 
herfst vliegenzwammen en eekhoorntjesbrood. Af en toe kun je tussen de struiken door naar 
de plassen kijken. Bij de bomen aan de overkant van het water groeien manshoge 
koningsvarens, op de lagergelegen stukken boterbloemen en zuring. Het grasland staat in de 
lente vol bloeiende planten als vogelmelk, glidkruid en schapenzuring. Als de zon schijnt 
komen vuurvlinders en blauwtjes er nectar eten. Ieder jaar baltsen de futen op het water en als 
het rustig is, zie je het ijsvogeltje vissen.  Zaagbekken hebben deze plek uitgekozen om te 
overwinteren. Een enkele keer zit een karekiet in de rietkraag te zingen. In het voorjaar klinkt 
de roep van koekoek en wielewaal. Het gebied is rijk aan vlinders, die veelal mooie namen 
hebben. Kom je bij de bosrand dan zie je zandoogjes, bij de braamstruiken kun je landkaartjes 
ontdekken. Om de pinksterbloemen en het look-zonder-look vliegen oranjetipjes. 
Het Harm Kemperpark (ook wel genoemd arboretum om de verschillende aangeplante 
naaldbomen). 
Buitenstaanders zijn verrast als ze dit goed onderhouden park in een zo dunbevolkte streek 
aantreffen. De slingerende paden lopen door een golvend gazon met groepen bruine beuken, 
kastanjes en sequoia’ s. Het Kemperpark ligt aan de Sportweg in Bellingwolde en is 
eigendom van de gemeente Westerwolde. Het oorspronkelijke heide- en veengebied met 
eiken en dennen is halverwege de vorige eeuw van landbouwgrond en schietbaan omgetoverd 
tot park in Engelse landschapsstijl. Op initiatief van buurtbewoners is een zandafgraving 
benut om een zwemvijver aan te leggen. Voor de natuurliefhebber is er veel te genieten. 
Behalve de verschillende soorten mezen worden ook vaak bijzondere vogels gezien. Als je 
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goede oren hebt, kun je het goudhaantje en de goudvink horen. In het voorjaar klinkt het lied 
van de wielewaal, de roffel van de grote bont specht en het miauwen van de buizerds. 
Haviken en de uilen brengen er hun jongen groot en in de bomen leven ook de eekhoorns. 
Onder de struiken zoeken ree, fazant, egel, vos en bunzing een plek om te schuilen en te 
slapen. Kikkers en salamanders brengen er de winter door. Bij de vijver treffen we ’s avonds 
watervleermuizen en overdag wel eens een paartje nijlganzen of scholeksters aan. Een enkele 
keer wordt er de ijsvogel waargenomen. Het park is genoemd naar een medewerker van de 
gemeentelijke plantsoendienst de heer Harm Kemper.     
bron: Wikipedia en IVN Westerwolde 
 
Routebeschrijving:  
1. U start bij Partycentrum De Meet en loopt terug naar de Hoofdweg. 
2. Bij de Hoofdweg rechtsaf en doorlopen tot kruispunt met de Rhederweg. 
3. De Rhederweg oversteken en steeds rechtdoor blijven lopen. 
4. Bij brug over het Veendiep, voor de brug rechtsaf over de Veendiepsdijk. 
5. Bij houten brug linksaf over de brug. 

 
N.B. Als u in plaats van linksaf een stukje rechtdoor loopt, dan komt u langs het 
voormalige gemaal de Klieve. Op deze plek heeft vroeger een molen gestaan. U vindt er 
ook een informatiebord. Bij het gemaal loopt u weer terug naar het lager gelegen fietspad 
en vervolgt u de route weer bij punt 6. 
 

6. Via de andere zijde van het Veendiep weer terug over de dijk. U kunt als alternatief ook 
over het fietspad gaan lopen (u moet dan uiteindelijk bij het haventje linksaf). 

7. Via de dijk loopt u om het haventje heen en vervolgt het pad door het bos. 
8. U komt langs de voormalige jeugdsoos Veendiep. 
9. De weg oversteken en het fietspad langs het Veendiep volgen. 
10. Zo halverwege dit pad gaat u, bij het paaltje met geel witte bordje, rechtsaf. 
11. Doorlopen tot einde pad en bij bankje linksaf. 
12. Op driesprong bij fietsknooppunt bordje met nr. 62 linksaf. 
13. Einde pad rechtsaf (verharde weg). 
14. Na de sluis aan uw linkerhand gaat u linksaf. 
15. U loopt nu langs het B.L. Tijdenskanaal. 
16. Bij de Rhederbrug steekt u de weg over en loopt rechtdoor. Nog steeds aan de linkerzijde 

van het kanaal. De verharding gaat over in een zandpad.  
17. Als het bos ophoudt neemt u het pad naar links en loopt langs de bosrand.  
18. U komt uit op de Leidijksweg/Sportweg. 
19. Rechtdoor en bij driesprong rechtsaf, de Bosweg op.  
20. Meteen weer linksaf. Dit is een doodlopende weg. 
21. Einde pad rechtsaf en u loopt richting het voetbalveld. 
22. Als de weg naar rechts buigt gaat u linksaf het Harm Kemper park in. 
23. Bepaal zelf uw route tot u bij de waterplas uitkomt. Rechts aanhouden is aan te bevelen. 

Bij de waterplas linksaf langs water en pad vervolgen tot u weer uitkomt op de Sportweg. 
24. Op de Sportweg rechtsaf. 
25. Deze weg volgen tot aan de Hoofdweg. 
26. De Hoofdweg oversteken en u bent weer terug bij de Meet. 
 
 
 
 


