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Route 6 Kerkepad Wedde, 5,5 km. 
 
Let op, bij hoog water is deze route mogelijk niet toegankelijk, (voornamelijk in herfst 
en winterperiode).!  
Het gaat dan voornamelijk om de oevers van de Westerwoldse Aa, die dan onder water 
kunnen staan. 
 

Wetenswaardigheden: 
Wedde en meer nog het naburige Wedderveer waren tot in de vijftiger jaren van de twintigste 
eeuw wereldse dorpen. Etablissementen als hotel Buenos Aires, een pand met prachtige 
veranda op de plaats waar nu het gemeentehuis staat, hotel Westerwolde, café Speelman en 
‘Klein Scheveningen’ waren uitgaans- en recreatiecentra en de Weddermarkten trokken 
mensen uit de wijde omtrek. De stoomtram maakte het vertier voor de hele streek goed 
bereikbaar. Het recreatiegebied De Wedderbergen, met vakantiehuisjes, een jachthaven (waar 
vroeger zwembad Klein Scheveningen was) en een visplas met zandstranden zal niet voor 
niets op die plek zijn ontstaan. 
 
Start: Villapark Paviljoenweg 2 Wedde, T.O.P.-plaats 
 
1. Linksaf over de weg 
2. Na 50 meter  eerste pad rechtsaf over de brug, kronkelende weg door het park 
aanhouden.  
3. Hoofdpad volgen over 2 bruggen en vervolgens direct rechtsaf slaan. U loopt nu in de 
richting van de boerderij/restaurant “De Weddermeerhoeve” met rechts van u de zwemplas. 
4. Door draaihekje, weg oversteken en weer door een draaihekje en dan rechtdoor over het 
strandje langs het water; rechts aanhouden. 
5. Rechtdoor lopen het bosje in, en bij t-splitsing linksaf over het Bospad, volg de geel-
witte bordjes. 
6. Bij kruising met zandpad, (rechts bord Hoorndermeden), linksaf het zandpad op, (de 
Swienekoge).   
7. Bij de kruising van de Weddermarke en de Markeweg rechtsaf het fietspad op.  
8. Vervolgens langs het kerkhof rechtsaf langs de kerk aanhouden. 
9. Via de Middenweg (links van de kerk) en vervolgens via het bospad achter het kerkhof 
langs. 
10. Het zandpad in de richting Wedderbergen volgen tot voorbij de Es, om het bosje heen. 
11. Bij kruising zandpad ( de Swienekoge) en bord Hoorndermeden linksaf in de richting 
van de zomerdijk.  
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12. Rechts door de bocht, na 30 meter linksaf naar de zomerdijk. 
13. Bij de Westerwoldse Aa rechtsaf over de dijk.  
14. Vervolgens de zomerdijk volgen in de richting van de Wedderbergen 
15. Ter hoogte van de houtzaagmolen (overkant Westerwoldse Aa) rechtsaf. 
16. Boven op de dijk linksaf en de dijk, een bospad, aanhouden tot aan de achterkant van 
het Paviljoen, het eindpunt, de T.O.P.plaats. 
 
 
 
 
Sponsor van deze route: 
 

 
 
 
BuitenWedde is een woonboerderij net buiten Wedde, gelegen aan het natuurgebied 
Hoorndermeeden, waarin drie ruime en verzorgde recreatieappartementen zijn 
gevestigd. Ook de royale, parkachtige en beschutte tuin staat ter beschikking van de 
gasten. De appartementen worden verhuurd voor een weekendje weg, vakantie of  
zakelijk verblijf, maar zijn ook geschikt voor bijvoorbeeld een familieweekend t/m 16 
personen.  Achter op het terrein ligt een klein natuurkampeerterrein met circa 10 
tentplaatsen met verzorgd sanitair, een slechtweervoorziening en is prachtig gelegen 
tussen natuurlijke wallen én met een vrij uitzicht over het Groninger landschap. 
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http://facebook.com/buitenwedde 
http://instagram.com/buitenwedde 
 


