
Aandachtspunten onderweg:
A. De wandeling begint bij het Dorpshuis op de hoek van de Hoofdstraat en de 
Noorderstraat. Als u staande voor de serre van het Dorpshuis de Zuiderstraat in kijkt en 
vervolgens links en rechts kijkt ziet u waar tot 40 jaar het kanaal heeft gelegen en waar de 
klapbrug de ontsluiting van de Zuiderstraat vormde. Parallel aan de Hoofdstraat ligt de 
Hoofdkade; een naam die direct aan het kanaal herinnert.
B. Aan het eind van het pad ligt een plas. De vorm hiervan en de aanwezigheid van 
lichtmasten wijst erop dat dit de plaatselijke ijsbaan zal zijn. Deze waterplas is ontstaan in 
het begin van de zeventiger jaren toen met de weggenomen grond het kanaal is gedempt.
C. U ziet dat het waterpeil hier laag is in de diep uitgesneden afvoersloot en dat het water 
behoorlijk stroomt. Het is nu moeilijk voor te stellen dt hier een metersdikke laag veen heeft 
gelegen die als turf is afgevoerd om als brandstof te dienen voor het westen van 
Nederland. Dit is het dalgrond gebied. De hoofdproducten van de landbouw hier zijn 
(fabrieks)aardappelen, suikerbieten en verschillende
soorten koren.

D. Naast de schuur is de ingang van Parkcamping “de 
Paardetange”. U bebt toestemming om via het aangegeven 
pad uw weg over de camping te vervolgen. Desgewenst kunt 
u gebruik maken van de toiletten die u vindt in de ruimte aan 
de achterzijde van de schuur. De bosschages die u ziet zijn in 
1995 aangepland; toen is met de aanleg van de camping 
begonnen. Inmiddels is door een bioloog in juni 2005 het 
aantal plantensoorten vastgesteld op meer dan 150 en zijn er 
40 soorten vlinders geteld.In de kleine wilde stukken struweel 
broedt in het voorjaar naast houtduif, merel, mees en andere 
soorten ook een paartje ransuilen.
E. Na het pad ongeveer 100m te hebben afgelegd ziet u links 
achter de afrastering en het pad naar de weide een 
paddenpoel gelegen in een bosje. Dit bosje is het oudste deel 
van de beplanting. Deze bomen, meest berken, zijn in 1981 
of 1982 geplant. De poel is in 1995 gegraven in de gedempte 
loop van een voormalig diepje. Bij flinke regenval is deze loop 
in de nabijgelegen akkers nog te zien in de noord-zuid 
richting (plassen op het land).
F. Rechts ziet u dichtbij een kleine stuw in de watergang 
waarmee het waterpeil beheerd kan worden. Op de 
Peilschaal kunt u aflezen dat u zich op een hoogte van ruim 6 
meter boven NAP bevindt. Het water dat u ziet is geen Hunze 
water maar het regenwater dat uit de akkers is gekomen en 
wordt afgevoerd naar uiteindelijk het Zuidlaardermeer.
G. Al meer dan 4000 jaar geleden zijn hier mensen door het 
moeras getrokken. Toen dit gebied op de schop ging werden 
dichtbij de plaats waar u nu loopt de restanten gevonden van 
een houten weg door het moeras (een zogenaamde 
veenbrug). Deze weg was gemaakt van talloze naast elkaar 
gelegde boomstammen. De juiste plaats is helaas niet meer 
in het landschap terug te vinden.
H. U nadert nu het kanaal. Dit gedeelte van de oude 
vaarverbinding tussen Buinen/Borger en het Stadskanaal 
werd in 1883 gegraven als verbinding tussen het Grote Diep 
bij Buinen en het Zuiderhoofddiep dat vanaf het Stadskanaal 
door Nieuw-Buinen (in de volksmond Buunermond) liep tot 
Buinerveen. Op beide oevers lag een jaagpad waarvan het 
ene nu tot een asfaltweg is geworden. Het pad aan de 
overzijde is nog ongeveer zoals het vroeger was. Bomen, 
zoals er nu een rij jonge (knot)wilgen staan en in de oevers 
elzenbosjes, waren er toen niet. Uitsluitend trekvaart werd 
toegestaan; voor stoomaandrijving moest speciaal 
vergunning worden aangevraagd.
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L=Links
R=Rechts

1*Start parkeerplaats Dorpshuis “de Viersprong” Buinerveen
2 Vanaf parkeerplaats RA Noorderstraat
3*Na huisnummer 6A RA richting ijsbaan
4 Voor kantine / jeugdsoos LA en meteen L kronkelpaadje in (loopt achter langs tuinen)
5 Einde RA zandpad
6 Direct na waterschapssloot LA schouwpad volgen
7 Einde waterschapssloot RA schouwpad volgen
8*Einde meteen voor waterschapssloot LA schouwpad volgen
9 Einde LA asfaltweg (Tweederde weg Noord)
10 Einde LA Noorderstraat
11 In bocht splitsing L aanhouden
12 Kruising LA Noorderstraat
13*Bij camping De Paardetange RA terrein op via parkeerplaats
14*Richting informatieblokhut en paardenweide
15 Pad parallel aan paardenweide volgen
16 Pad blijven volgen met scherpe bocht naar R
17 Einde net voor sloot L
18 Einde terrein net voor waterschapssloot RA schouwpad volgen
19*Einde LA asfaltweg (Paardetangerdijk)
20*Einde LA fietspad volgen (Buinerstraat)
21 Bij bebouwde kom borden weg oversteken en fietspad volgen
22 Einde fietspad LA (Zuiderstraat)
23 Bij kruising voorrangsweg oversteken
24*Einde R parkeerplaats Dorpshuis “De Viersprong” Buinerveen

Bij * vindt u informatie op de blad 1

Rechtsaf


