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Langs de Hunze bij Gieterveen
Al meer dan twintig jaar is Het Drentse Landschap actief in het Hunzedal. Met een omvang van bijna  

2000 hectare is het het grootste terrein van de stichting geworden. Een aantal grote natuurontwikkelings

projecten in het beekdal is de afgelopen jaren afgerond. Deze korte fietstocht vanuit Gieterveen laat 

u nader kennismaken met één van de oudste en één van de nieuwste Hunzeprojecten: de Elzemaat bij 

Eexterveen en het Torenveen ten zuidwesten van Gieterveen. In het vorige kwartaalblad publiceerden we 

een nieuwe wandelroute door het Torenveen. Fietsroute en wandelroute zijn uitstekend te combineren.

1477 een belangrijk deel van hun gezamen-
lijk veenbezit aan de overkant van de Hunze 
aan het Klerkenhuis ofwel het Fraterhuis 
van de Broederschap des gemenen levens in 
Groningen. De broeders gingen er turf voor 
eigen gebruik produceren. Het werd het 
begin van het dorp Gieterveen.

Bonnerbeek
Gieterveen ontwikkelde zich langs de noord-
kant van de Bonnerbeek. De ‘Beek’, zoals 
hij meestal kortweg genoemd wordt, watert 

richting de Hunze af. Nog steeds is deze eer-
ste bewoningas de belangrijkste straat van 
Gieterveen, het Broek.
Langs de zuidoever van de Bonnerbeek vond 
aan de Boerendijk (punt 12 in de route) 
een vergelijkbare ontwikkeling plaats met 
Bonner boeren in de hoofdrol. Aan het eind 
van de fietsroute rijdt u een stukje langs de 
Bonnerbeek.

Het Benedenste Verlaat
Vóór de winter inviel, brachten de schuiten 
van de Groninger turfschippers de turf van 
Gieterveen en de andere dorpen langs de 
rivier naar de stad Groningen. Altijd was het 
een probleem om de Hunze bevaarbaar te 
houden. Een aantal ‘verlaten’ (sluisjes) moest 
het water op peil houden.
Ter hoogte van het bosje langs het fietspad 
bij het Torenveen (punt 10 in de route) lag 
het Benedenste Verlaat. Iets verder zuidelijk 
had je dan één allerlaatste sluisje. Verder dan 
Gasselternijveen kwam je niet met een schip 
de Hunze op. Aan het begin van de negen-
tiende eeuw nam het Stadskanaal de rol 
van de Hunze als vaarweg over en werd de 
Hunze een afwateringskanaaltje.

Schipperspad
Het Schipperspad (punt 11 in de route) 
vormt de grens tussen het oude turfland 
langs de Hunze en de systematische ver-
vening in de negentiende eeuw vanuit het 

Gieterveen
Vanaf de middeleeuwen is op de oostoever 
van de Hunze een lange rij kleine wegdorpen 
ontstaan: van Zuidlaarderveen in het noorden 
tot Exloërveen dertig kilometer verderop naar 
het zuiden. De weg langs de dorpen maakt 
scherpe bochten. Keuterijtjes en kapitale 
boerderijen wisselen elkaar af. Hier en daar 
verdicht de bebouwing zich tot een dorp. Het 
grootste dorp onderweg is Gieterveen  
(punt 1 in de route).
De markegenoten van Gieten verkochten in 
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Stadskanaal. De turfwijken reikten tot aan 
het Schipperspad waarlangs de schippers 
naar Gieterveen liepen, als ze hun schip aan 
het eind van de wijk hadden afgemeerd.

Elzemaat
Tijdens deze fietstocht kunt u met eigen 
ogen zien dat er op allerlei plaatsen hard 
gewerkt wordt aan natuurherstel. Voorbij 
Eexterveen (punt 3 in de route) komt u door 
het gebied Elzemaat, één van de oudste pro-
jecten van Stichting Het Drentse Landschap 
in het Hunzedal. Oude meanders zijn hier 
in 2002 weer open gegraven. De kades 
(dijkjes) werden een eind van de rivier van-
daan geplaatst om het water meer ruimte te 
geven. In het natte beekdal krijgen moeras-
ontwikkeling en veenvorming weer een kans. 
Runderen en paarden zorgen op de Elzemaat 
voor begrazing.

Torenveen
Verderop langs de route doorkruist u enkele 
malen het Torenveen, een project dat in 2012 
kon worden afgerond. Rond het Torenveen 
werden nieuwe kades aangelegd. Brede slo-
ten zorgen ervoor dat het water buiten het 
natuurgebied op ‘landbouwpeil’ gehouden 
kan worden. Bij de stuw aan de noordkant 
van het Torenveen-gebied (punt 7 in de 
route) komen de oostelijke en de westelijke 
ontwateringssloten weer bij de hoofdstroom.
In het Torenveen is de Hunze op allerlei plek-
ken afgedamd om het water door nieuwe 
meanders te laten stromen. Ervaringen in de 
Elzemaat leerden Het Drentse Landschap dat 
de ingreep forser moest zijn om de nieuwe 
meanders een kans te geven. Als het water-
aanbod erg groot wordt, kan de voormalige 
bedding als een ‘bypass’ fungeren. Hier en 
daar zijn in het beekdal slenken gegraven 
waar het water zich kan verzamelen.

Klimaatbuffer
Naast natuurherstel is waterberging ook een 
belangrijke doelstelling in het Hunzegebied 
geworden. Het beekdal fungeert als een 
klimaatbuffer: in natte periodes kan het mil-
joenen kubieke meters water vasthouden, 
terwijl het in drogere tijden het kwelwater uit 
de Hondsrug opvangt.
In 2010 startte in het Torenveen het pro-
ject Klimaatbuffer Hunze. Hierin werkt Het 
Drentse Landschap samen met de Provincie 
Drenthe, het ministerie van VROM en 
Waterschap Hunze en Aa’s.

1  De route begint in Gieterveen bij het Kleine Kerkje. 
Het is het resultaat van een godsdienstig conflict onder 
de leden van de hervormde kerk van het dorp. Een 
vrijzinnige minderheid verliet in 1921 de dorpskerk en 
besloot als Vereniging van Vrijzinnig Hervormden zelf 
een kerk te bouwen. Op 27 juni 1924 werd het Kleine 
Kerkje op de driesprong in het dorp in gebruik geno
men. Een soberder gebouwtje is nauwelijks voor te stel
len. Sinds 2004 is het kerkje eigendom van de aan Het 
Drentse Landschap gelieerde Stichting Oude Drentse 
Kerken. Na een restauratie werd het Kleine Kerkje 
geschikt gemaakt voor culturele activiteiten.

2  Vroeger was er tussen de stuwtjes bij 
Gasselternijveen en aan de noordkant van het 
Torenveen een hoogteverschil van circa 1,20 meter. 
Het Torenveenproject zorgt ervoor dat dat verschil nu 
wordt opgevangen door zo’n vijftien keiendrempels. 
Dankzij deze ingreep kunnen kleine beekvisjes als 
Riviergrondel, Bermpje, Serpeling en Kleine modderkrui
per de Hunze weer op om stroomopwaarts in zuurstof
rijk, stromend water te kunnen paaien.

3  Als een eilandje in de groene velden liggen de vier 
oude boerderijen die samen de buurtschap Veenhof 
vormen. De kleine buurtschap tussen het Hunzedal 
en de Hondsrug is waarschijnlijk al in de zeventiende 
eeuw ontstaan. De eerste bewoners waren afkomstig 
uit de nabijgelegen dorpen Bonnen en Gieten. Op hun 
zandeilandje in het veen langs de rivier bouwden ze 
een nieuw bestaan op. De oudste boerderij van Veenhof 
stamt in zijn huidige vorm uit 1772. Het jaartal is in de 
muurankers verwerkt.

3

Uitneembaar routekaartje in dit nummer.
Ook te downloaden op 
www.drentslandschap.nl
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1   (KP 15) Weg recht tegen-
over kerk nemen, Broek, 
later Herenweg Noord. 
Einde weg LA.

2   Kruispunt oversteken, 
onder viaduct door en weg 
vervolgen. 
Voor kortere route op fiets-
pad LA en na Hunze eerste 
weg LA, Noordveensedijk.

3   Bij nr. 120 LA, Elzemaat. In 
bocht bij Uitkijkpunt weg 
vervolgen. Einde weg LA 
Hunze oversteken. Op drie-
sprong links aanhouden.

4   Op volgende driesprong 
(KP 26) LA richting 
Gieterveen, Dalweg. Einde 
weg LA, Dalweg. Na bord 
‘Eexterzandvoort’ RA, 
Dalweg. Onder viaduct 
door.

5   Overkant doorgaande weg 
fietspad RA. Na 100 m LA, 
Madenweg.

6   Einde weg RA. 
Op dit punt komt de kor-
tere route er weer bij.

7   Fietspad LA. Twee keer 
bruggetje over. Op klinker-
weg RA.

8   Einde weg RA. Over 
Bonnerklap en daarna eer-
ste weg LA, Koestroomdijk.

9   Na 2 km (KP 4) RA, 
Veenhof. Einde weg LA.

10   In bocht LA richting 
P-plaats. Weg wordt fiets-
pad.

11   Bij asfaltweg LA, 
Torenveen. Daarna eerste 
weg RA, Schipperspad.

12   Einde weg LA. Na 100 m 
RA over fietspad, Burg. 
Nijenhuispad. Op drie-
sprong paden RA langs 
brede sloot. Bruggetje over 
en RA fietspad volgen.

13   Op doorgaande weg LA. 
Weg steeds RD volgen naar 
startpunt.
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lengte route 19 km (route in te korten tot 14,5 km door van punt 2 naar 
punt 6 te gaan)
begaanbaarheid route rustige verharde wegen en enkele asfaltfietspaden  
startpunt Kleine Kerkje, Broek 2, 9511 PT Gieterveen
gps-coördinaten startpunt N 53o 01I 31II / O 06o 50I 02II

openbaar vervoer Knooppunt N33/N34-Stadskanaal/Emmen naar Gasselte; 
zie www.9292ov.nl of bel (0900) 9292
fietsverhuur Oosting Rijwielverhuur, Markeweg 7, 9462 PP Gasselte,  
(0599) 56 46 86  
Jaap Vos Rijwieltechniek, Dorpsstraat 20, 9462 PL Gasselte, (0599) 56 46 07
knooppunten waar mogelijk knooppunten Drents Fietsroutenetwerk aan-
gegeven (www.fietsendrenthe.nl)
afkortingen KP knooppunt, LA linksaf, RA rechtsaf, RD rechtdoor
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