SPOORBAAN EMMEN – STADSKANAAL v.v.

Een wandeling over en door de omgeving van de oude spoorba1an.

Deze wandeling is in beide richtingen beschreven
Emmen - Stadskanaal pijltje naar rechts (→) en
Stadskanaal - Emmen pijltje naar links (←). De
totale lengte van de wandeling is ca. 44 km.

Tip voor de wandelaar:
Mocht de route op enig punt misschien niet helemaal
duidelijk zijn, dan kan het helpen om dit gedeelte in
tegengestelde richting te lezen.

De spoorlijn was een deel van de lijn Zwolle –
Stadskanaal en is aangelegd door de NOLS (Noord-

Ooster Locaal Spoorwegmaatschappij) aan het begin van
de twintigste eeuw. De lijn is voor het personenvervoer

voor de tweede wereldoorlog gesloten en hiervoor tijdelijk
weer opengesteld tijdens de oorlog tot kort daarna. Het
goederenvervoer is in de jaren 60 van de vorige eeuw
gestopt. Hierna zijn ook alle sporen opgebroken. Op

verschillende plaatsen tijdens uw wandeling kunt u nog

steeds zien waar het spoor gelopen heeft. In Emmen is het
oude station vervangen door nieuwbouw. In Weerdinge,

Valthe en Exloo zijn de stations nog aanwezig en worden
gebruikt als woonhuis.Het station in Stadskanaal is ook
nog aanwezig. Dit station wordt nu gebruikt door

museumspoorlijn STAR. Erwordt op meerdere dagen per

jaar nog een rit gemaakttussen Stadskanaal en Veendam.
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Emmen (NS station)– Weerdinge ca. 3,5 km.
→ Vanuit het huidige treinstation Emmen linksaf, daarna
linksaf spoorweg over en direct weer linksaf Burg.

Tijmesstraat. Weg volgen, Dennenlaan oversteken en
eerste weg linksaf, Heidelaan. Aan het eind

Wolfsbergenweg oversteken en verder via Boksdoorn.

Vlak voor het einde via een smal paadje linksaf en rechts
aanhouden u loopt nu op de oude spoorbaan. Deze weg
ca. 2 km volgen en nergens afslaan. Op kruising met

boerderijtje aan uw rechterhand rechtdoor. Vervolgens

op Y-splitsing rechts aanhouden Steenbakkerijweg.
Halverwege ziet u aan uw linkerhand het station.
Kruising met Emmerhoutstraat naar links oversteken en

Nieuwstraat tot einde volgen dit is ook het eindpunt van
deze kaart.
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← Via de Nieuwstraat uw weg vervolgen. Aan het eind
schuin naar links en verder via Steenbakkerijweg,

halverwege staat rechts het station. Op Y-splitsing links

aanhouden en op kruising rechtdoor. U loopt nu weer op
de oude spoorbaan. Het pad dat na verloop steeds

smaller wordt rechtdoor volgen, alle afslagen negeren.

Aan het eind buigt het pad links naar de verharde weg,

Boksdoorn, hier rechtsaf. Wolfsbergenweg oversteken en

verder via Heidelaan. Aan het eind rechtsaf Dennenlaan
oversteken en verder via Burg. Tijmesstraat. Einde weg
rechtsaf over spoorweg en direct weer rechts tot het

huidige treinstation, tevens het eindpunt van deze kaart.
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Weerdinge – Valthe ca. 6,5 km.
→ Einde Nieuwstraat rechtsaf via IJsspoorweg en direct

linksaf Veenweg. Aan het einde naar boven, rechtsaf over
fietspad daarna linksaf weg oversteken en fietspad

richting Valthe volgen. Op kruising met Duurkampenweg
rechtdoor en aan het eind bij hnr. 50 (fietspad gaat

rechtdoor) weg naar links volgen, weg oversteken en

verder via de Schapendrift. Deze weg met een haakse
bocht naar links blijven volgen. Op T-kruising met
Meerbosweg rechtsaf. Weg gaat over in een

veldkeienweg. Eerste onverharde weg rechtsaf en na hnr.

4 landweg rechts aanhouden. Deze weg nu volgen en met

de bocht naar links meegaan, weg gaat over in betonweg.

Op T-kruising voor een woning hnr. 8 linksaf, landweg. U
ziet nu aan uw rechterhand de oude spoordijk. Weg

volgen en op T-kruising rechtsaf, daarna op betonweg
eerste landweg linksaf. Aan het eind wordt dit een

verharde weg met aan uw rechterhand het station.
Doorlopen tot aan de Hoofdstraat, dit is ook het
eindpunt van deze kaart.
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← Hoofdstraat schuin naar links oversteken en verder via
Stationsstraat. Eerste woning links is het station. Weg

gaat over in landweg, eerste weg rechtsaf, betonweg die
overgaat in landweg, daarna eerste landweg linksaf. U

ziet nu aan uw linkerhand de oude spoordijk. Vervolgens

eerste weg rechtsaf, betonweg. Deze weg die overgaat in
een landweg met een bocht naar rechts blijven volgen
tot een veldkeienweg. Hier linksaf en vervolgens de
eerste asfaltweg (T-kruising met Meerbosweg) weer
linksaf. Aan het einde rechtsaf en nu doorlopen tot

Weerdinge. Weg oversteken en via Duurkampenweg
richting Emmen uw weg vervolgen. Op kruising

rechtdoor, weg wordt fietspad. Aan het einde weg

oversteken, rechtsaf en direct weer linksaf via Veenweg

verder gaan. Einde weg rechtsaf daarna eerste weg links
Nieuwstraat dit is tevens het eindpunt van deze kaart.
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Valthe - Exloo ca. 6,5 km.
→ Hoofdstraat schuin naar links oversteken en verder via
de Vlintweg. Aan het einde weg oversteken, rechtsaf en

direct weer linksaf uw weg vervolgen. Deze weg met een

bocht naar links blijven volgen. Aan het eind tussen hnrs.
32 en 35 linksaf landweg op. Einde landweg op betonweg

rechtsaf, later zandweg. Voor bugalowpark met de weg

mee naar links en aan het eind op fietspad linksaf. Bij de

bosrand rechtsaf en via rooster de bosrand blijven volgen.
Einde bosrand via hek op fietspad rechtsaf. Na grafheuvel

aan uw linkerhand eerste landweg linksaf. Deze weg nu

blijven volgen tot viersprong. Hier rechtsaf en aan het eind

voor het fietspad linksaf over landweg. Weg blijven volgen
tot Hoofdstraat in Exloo dit is ook het eindpunt van deze
kaart.
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← De Hoofdstraat oversteken en via halfverharde weg
rechts van fietspad weg vervolgen. Afslag naar rechts

negeren, weg gaat over in graspad. Na hnr. 14 vooreen
bosje rechtsaf een zandweg opgaan. Op viersprong

linksaf en aan het eind op veldkeienweg met fietspad

rechtsaf. Na open terrein aan de linkerkant bij bosrand

linksaf en via hek de bosrand volgen. Einde bosrand via

rooster op fietspad linksaf. Voor bungalowpark

rechtsaf en dit pad blijven volgen. Pad gaat over in

betonweg en nu na ca. 150 meter linksaf, landweg. Aan
het eind rechtsaf, Vlintweg. Deze weg blijven volgen,
afslag naar links negeren, aan het eind rechtsaf en

direct weer linksaf weg oversteken. Nu rechtdoor lopen
naar de Hoofdstraat het eindpunt van deze kaart.
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Exloo – Buinen ca. 8,5 km.

→ Hoofdstraat oversteken en rechtdoor via smal

wandelpad langs de Buinerweg. Aan uw linkerhand staat

het station. Wandelpad links om het woonwagenkampje

vervolgen. Steeds rechtdoor gaan tot u aankomt in de

bocht van een klinkerweg, de Fabrieksstraat. Deze weg
oversteken en via een smal paadje een bovengelegen

landweg naar rechts opgaan. Eerste landweg links, dan

eerste landweg rechts en aan het eind links. Vervolgens

eerste landweg rechtsaf naar beneden, weg gaat over in
een asfaltweg en bovenop aangekomen eerste

landweggetje linksaf naar de bosrand. Bij de bosrand op
bosweg rechtsaf. Deze weg nu blijven volgen, op

viersprong rechtdoor steeds langs de bosrand. Aan het
eind van het bos bij steen 155 linksaf. Nu de bosrand

blijven volgen tot veldkeienweg hier rechtsaf. Aan het

eind bij P- 20865/001 rechtsaf, Nijesweg gaat over in

Voorbosweg en vervolgens bij P- 63415/001 linksaf. Bij

P-20977 weg oversteken en linksaf over fietspad en

onder viaduct door. Op T-kruising met Kanaalstraat is
het eindpunt van deze kaart.
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← Vanaf T-kruising met Kanaalstraat rechtdoor onder

viaduct door en fietspad blijven volgen. Einde fietspad
weg oversteken en bij P-20977 weg vervolgen richting

Exloo. Bij P-63415/001 rechtsaf, Voorbosweg en daarna
bij P-20865/001 linksaf veldkeienweg met fietspad.
Aangekomen bij de bosrand linksaf en nu steeds de

bosrand blijven volgen.Einde bos bij steen 155 rechtsaf.
Op viersprong nog steeds rechtdoor. Na steen nr.

121 via smal pad linksaf (is tevens ATB route) en aan het

eind op verharde weg rechtsaf. Nu steeds rechtdoor, weg
gaat over in zandweg en aan het einde linksaf.
Vervolgens eerste landweg rechts en dan eerste landweg
links en aan het eind rechts. Nu rechtdoor en op

splitsing rechts aanhouden. In een bocht naar rechts,
met beneden de bocht van de Fabrieksstraat naar

beneden gaan, weg oversteken en via graspad weg

vervolgen. Op kruising via smal schelpenpad rechtdoor,
om woonwagenkamp en voor station langs tot de
Hoofdstraat. Dit is het eindpunt van deze kaart.
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Buinen – Gasselte ca. 7 km.
→ Vanaf T-kruising met Kanaalstraat rechtdoor en weg

met de bocht mee naar links vervolgen. Eerste weg

rechts Hornsedijk. Deze weg tot de laatste bocht naar

rechts blijven volgen. In de bocht linksaf onverhard pad

volgen u loopt nu weer op de oude spoorbaan. Nu steeds

rechtdoor en nergens afslaan, pad gaat over in een

smaller schelpenpad. Einde schelpenpad 2 keer verharde
weg oversteken en de brug over het kanaal BuinenSchoonoord. (Deze brug rust nog op de oude

fundamenten van de spoorbrug). Nu weer rechtdoor tot
klinkerweg, hier linksaf tot P-63427 Daarna rechtdoor

Stobbenweg en eerste landweg rechtsaf. Op kruising met
asfaltweg rechtdoor en aan het einde op T-kruising

linksaf. Vlak voor plaatsnaambord van Drouwen rechtsaf
natuurreservaat in.Dit pad rechtdoor volgen, rooster

passeren, en einde pad linksaf. Via rooster rechtdoor en

daarnna eerste pad rechts. Dit pad blijven volgen en alle
afslagen negeren. Ook na diepe kuil aan uw linkerhand
steeds rechtdoor. Einde pad op T-kruising verharde

wegen, Achter de Brinken-Olde Hof, rechtsaf. Dit is het
eindpunt van de etappe.
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← Vanaf T-kruising, Achter de Brinken-Olde Hof, het
wandelpad naar het Drouwenerzand nemen. Op Y-

splitsing links aanhouden en direct smal pad naar rechts
langs diepe kuil nemen. Dit pad blijven volgen, alle
afslagen negeren. Einde pad linksaf en via rooster

natuurreservaat op. Eerste pad rechtsaf en via rooster
rechtdoor. Op Y-splitsing waar de paarse route naar
rechts afbuigt links aanhouden en pad naar boven
volgen.

Aangekomen op een landweg links afslaan en

vervolgens de tweede weg rechts nemen. Verharde weg
oversteken en landweg blijven volgen. Op de volgende
verharde weg linksaf en bij P-63427 rechtdoor, dan
eerste pad rechtsaf. U loopt nu weer op de oude

spoorbaan. Nu steeds rechtdoor, brug over het kanaal
Buinen-Schoonoord, verharde weg en fietspad

oversteken. (Deze brug rust nog op de oude

fundamenten van de spoorbrug). Via smal schelpenpad

wat later een breder pad wordt steeds rechtdoor. Op

kruising met verharde weg rechtdoor en aan het eind op
verharde weg rechtsaf Buinen ingaan. Deze weg

Hornsedijk blijven volgen tot de Hoofdstraat en hier

linksaf gaan. Deze weg blijven volgen tot T-kruising met
Kanaalstraat dit is tevens het eindpunt van deze kaart.
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Gasselte – Gasselternijveen ca. 4 km.
Nu rechtdoor weg volgen, Achter de Brinken gaat over in
Hoogte der Heide. Einde bebouwing de weg met een bocht
naar rechts volgen richting camping. Einde weg rechts.
Eerste weg linksaf bij P-02962 richting Gasselternijveen.
Na ongeveer 350 m kunt u aan uw rechterhand nog het
oude tracé van de spoorbaan herkennen. Dan voor de
brug bij P-00225 linksaf richting Gieterveen. Bij alle
volgende paddenstoelen steeds richting Gieterveen volgen
over het vakantiepark. Doorlopen tot weg met fietspad en
hier rechtsaf. Het fietspad volgen langs de molen en over
de Oostermoersevaart. Na plaatsnaambord
Gasselternijveen linksaf weg oversteken. Deze weg nu
blijven volgen tot de Hoofdstraat, dit is ook het eindpunt
van deze kaart.
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Uw weg vervolgen via de Gasselterweg, aan het einde

weg oversteken en rechtsaf via fietspad richting molen.
Na de molen eerste weg linksaf, ingang vakantiepark,

richting Borger. Einde weg rechtdoor over de brug het
vakantiepark op en bij alle volgende paddenstoelen
steeds richting Borger aanhouden. Rechtsaf bij P-

00225 en nu steeds rechtdoor nog steeds richting

Borger. Na een weg naar links kunt u aan uw linkerhand

nog het oude tracé van de spoorbaan herkennen. Aan

het einde bij P-02962 rechtsaf en daarna linksaf via de
Hoogte der Heide, deze weg blijven volgen. Weg maakt

bocht naar links en gaat bij einde fietspad over in Achter
de Brinken. Deze weg blijven volgen tot T-kruising,

Achter de Brinken-Olde Hof. Dit is ook het eindpunt van
deze kaart.
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Gasselternijveen – Stadskanaal (Museumspoorlijn
STAR)ca. 7 km.

→ De Hoofdstraat naar rechts opgaan en daarna eerste
weg links, Vaart/Havenkade. Deze weg blijven volgen en

na hnr. 177 tegenover fabriek Avebe linksaf. Weg volgen
tot einde, verkeersweg oversteken en direct weer

rechtsaf. U loopt nu weer op de oude spoorbaan, dit

gedeelte was ook onderdeel van de spoorbaan Assen –

Stadskanaal. Nu steeds rechtdoor, het Tweede
Dwarsdiep oversteken en weer rechtdoor. Aan het eind

een bruggetje oversteken, linksaf en direct weer rechts
pad langs sloot vervolgen. Dit pad gaat over in een

breder pad en loopt na een flauwe bocht naar rechts
parallel langs de bestaande spoorlijn. Aan het eind

rijweg oversteken en daarna linksaf over het spoor uw

weg vervolgen. Vervolgens fiets-voetgangersbruggetje
naar rechts oversteken en de weg met links het kanaal

volgen. Eerste weg rechtsaf Stationsstraat. Bij het station
is het eindpunt van deze route.
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← Vanaf het station door de Stationsstraat richting brug

en voor de brug linksaf. Weg volgen en aan het eind
fiets-voetgangersbruggetje oversteken. Nu linksaf over

voetpad en even later spoor oversteken. Op dit punt

rijweg naar rechts oversteken en uw weg over een pad
langs de spoorbaan vervolgen. Dit pad met een bocht

naar links blijven volgen en alle afslagen negeren. Het
laatste gedeelte loopt langs een sloot aan uw

rechterhand. Aan het eind voor een brede sloot linksaf
en direct over een bruggetje weer rechtsaf. U loopt nu
op de oude spoorbaan, dit gedeelte was ook onderdeel
vande spoorbaan Assen – Stadskanaal. Nu steeds
rechtdoor,het Tweede Dwarsdiep oversteken en
rechtdoor tot deDideldomweg. Hier linksaf, verkeersweg
oversteken enrechtdoor tot einde weg. Hier rechtsaf,
Vaart, deze wegblijven volgen tot de Hoofdstraat. Nu
rechtsaf en daarnaeerste weg links Gasselterweg, dit is
ook het eindpunt
van deze kaart.
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Etappes:

Emmen (NS station) – Weerdinge ca. 3,5 km.
Weerdinge – Valthe ca. 6,5 km.
Valthe - Exloo ca. 6,5 km.
Exloo – Buinen ca. 8,5 km.
Buinen –Gasselte ca.7 km.
Gasselte – Gasselternijveen ca. 5 km.
Gasselternijveen – Stadskanaal (museumspoorlijn STAR) ca. 7 km.
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Samenstellers:
Reint Nieuwenweg en Henk Warringa.
Met dank aan Eilko Levinga voor het controleren van de
etappes.

De route werd met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. De samenstellers aanvaarden echter geen
aansprakelijkheid voor schade die wandelaars op

enigerlei wijze zouden kunnen ondervinden door het

wandelen van deze route.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,
fotografie, microfilm of op welke andere wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
samenstellers.

Kaarten: Data by openStreetmap.org contributors
under CC BY-SA 2.0 license.
Reageren:
h.warringa@live.nl
rnieuwenweg@home.nl
Versie: 30-01-2020.

25

