
Route Schoonoord - Eesergroen – Gasselternijveen    STROOMAFWAARTS 

 

lengte: circa 20 km 
startpunt: parkeerplaats Openluchtmuseum Ellert en Brammert, Schoonoord 
eindpunt: parkeerplaats Vakantiepark Hunzepark, Gasselternijveen 
 

 Deze route volgt het Voorste Diep, een van de bronrivieren van de Hunze tot de plek 
waar het diepje samenstroomt met het Achterste Diep. 

 
1 Start bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. 
 Vanaf parkeerplaats linksaf fietspad richting De Kiel. Na  50 meter rechtsaf weg oversteken en bospad 

in. Loop tot aan het water.  Linksaf langs Borgerzijtak. 
 
[A]  Openluchtmuseum Ellert en Brammert  Onder het wakend oog van Ellert en Brammert vindt u in 

het gezellige openluchtmuseum van Schoonoord plaggenhutten in alle soorten en maten, een herberg, 
een smederij, een schooltje enzovoort. 

 
2 Eerste weg rechtsaf en direct weer rechtsaf, even teruglopen. 
 Ga direct linksaf langs het beginpunt van het Kanaal Buinen-Schoonoord en neem de linkeroever. 
 Steek in Eeserveen de verharde weg over en ga rechtdoor de Kanaalstraat in langs de linkeroever. 
 
3 Bij de kruising met de Bosweg gaat u rechtsaf het Natuurpad op. 
 Volg het fietspad aan de rechteroever langs het Natuurpad tot aan het eind bij de voormalige zwaaikom 

in Eesergroen. Op verharde weg linksaf, Dorpsstraat. 
 
[B]  Haventje Eesergroen  Bij de ontginning van het gebied rond Eesergroen werd gebruikgemaakt van 

de zijtak vanuit het Kanaal Buinen-Schoonoord. Het kanaaltje eindigde in een zwaaikolk bij de 
Dorpsstraat. De haven is in oude staat hersteld. 

 
4 Eerste weg linksaf Turfdijk. Volg de weg naar rechts. Neem na 300 meter bij de overgang in 

Fleermaatsweg het onverharde pad linksaf langs de bosrand, Hooidijk. 
 Neem aan het eind van het pad rechtsaf een onverhard pad langs kanaal Buinen-Schoonoord. 
 Bij verharde weg rechtdoor (houd het water links). Na 50 meter komt u langs een stuw. 
 
5 Na 600 meter bij de brug rechtsaf. U komt in Westdorp. Neem eerste weg rechts langs Brink. 
 Direct na brinkje rechtdoor weg volgen langs zuivelboerderij. Eerste zandpad linksaf, Koelandenweg. 
 Ga op kruising met verharde weg rechtdoor. Bij volgende verharde weg linksaf. 
 Daarna na 100 meter gaat u rechtsaf een zand/graspad in. 
 
[C]  Geesien uit Westdorp  Volgens de inwoners van Westdorp was Geesien die de reuzen Ellert en 

Brammert gevangen hielden, een boerenmeisje uit hun dorp. Zwaaiend met een bijl achtervolgde 
Ellert het meisje, nadat zij Brammert met een broodmes had doodgestoken om te kunnen ontvluchten. 
Geesien kon de deur van de boerderij van haar ouders net voor Ellerts neus dichtslaan. Trillend bleef 
de bijl diep in het hout van de deur steken. 

 
6 Bij het water rechtsaf. Dit is een fietspad. Het pad gaat onder de N34 door. 
 
7 Bij verharde weg rechtdoor schelpenpad volgen langs de rechteroever. 
 Blijf de weg langs het kanaal volgen tot voorbij het vakantiepark Hunzedal. 
 Na het vakantiepark, linksaf een fiets/voetgangersbrug oversteken en direct daarna rechts het pad 

volgen. Daarna bij de doorgaande weg met het vlonderpad langs het water onder de weg door, naar de 
andere kant. 

 
[D]  Door de Hondsrug  Vele duizenden jaren geleden heeft het water van het Voorste Diep zich een weg 

door de Hondsrug gebaand. Van deze omstandigheid werd eind jaren twintig van de twintigste eeuw 
gebruikgemaakt toen door het beekdal van het Voorste Diep het Kanaal Buinen-Schoonoord gegraven 
werd. 

 
[E]  Hunebedcentrum Borger  Bij het grote hunebed van Borger ligt het Hunebedcentrum waar u alles 

aan de weet kunt komen over de oudste monumenten van Nederland en over het volk dat de 
hunebedden 5000 jaar geleden gebouwd heeft. 



 
8 Klinkerweg gaat over in fiets/schelpenpad, na 800 meter bij eerste stuw rechtdoor op linkeroever. 
 
9 Na 1,5 km bij tweede stuw met woonhuis, pad wordt weer fiets/schelpenpad. Het fietspad naar links 

volgen. Bij verharde weg rechtsaf het pad op langs de mooie houtwal. 
 
10 Op verharde weg rechtsaf, Dorpsstraat. 
 Op kruising rechtsaf en direct daarna weer rechtsaf een onverharde laan in. 
 
[F]  Oude spoorbrug  In 1905 legde de Noordooster-Lokaalspoorweg de spoorlijn Emmen-Stadskanaal 

aan. Hier passeerde de spoorlijn het Kanaal Buinen-Schoonoord met een draaibrug. De houten brug is 
nieuw, de stenen onderbouw stamt uit de jaren twintig toen het kanaal gegraven werd. 

 
11 Neem eerste weg linksaf langs het kanaal (pad en fietspad). 
 Bij brug rechtdoor en aan de linkeroever van het water verder lopen.  
 Let op: Direct achter het huis aan de linkerkant begint het Voorste Diep. Ga linksaf langs de 

rechteroever van het Voorste Diep. Blijf het Voorste Diep ± 300 meter volgen. 
 
[G]  Nieuwe start  Voorbij de brug maakt het Voorste Diep vanuit het Kanaal Buinen-Schoonoord een 

nieuwe start voor de laatste kilometers richting Achterste Diep en Hunze. 
 
12 Bij verharde weg het water oversteken en vervolgens door over de linkeroever. 

 
13 Volgende verharde weg oversteken en het Voorste Diep op de linkeroever blijven volgen. 
 Na 1,5 km. komen het Voorste en het Achterste Diep samen. 
  
14 U bereikt de verharde Hambroeksdijk bij de brug over de Hunze. 
 Brug oversteken en vervolgens door het klaphek linksaf. U betreed een vogelbroedgebied. Ga direct 

rechtsaf en blijf langs de omheining over de kade lopen tot het volgende klaphek (± 800 m) 
 Ga door het klaphekje en direct linksaf. Pad volgen tot aan gemaaltje. Bij gemaaltje rechts door 

klaphek. Vervolgens weer over de kade langs de omheining verder lopen. In bocht naar links klaphekje 
negeren, doorlopen richting molen en daar rechts door klaphekje. 

 
15 Ga voor P van vakantiepark Hunzepark 200 meter  voorbij de molen en dan linksaf of vervolg het 

Hunzepad aan de overzijde van de (drukke: Pas op!) weg. 
 
[H]  Molen De Juffer  Sinds 1969 staat aan de oever van de Hunze  korenmolen De Juffer. Opvallend is dat 

deze ronde molen op de houten kap na helemaal van steen is. De voorganger van De Juffer stond aan 
de Hoofdstraat in het dorp  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Route Gasselternijveen - Eesergroen – Schoonoord   STROOMOPWAARTS 

 
lengte: circa 20 km 
startpunt: parkeerplaats Vakantiepark Hunzepark, Gasselternijveen 
eindpunt: parkeerplaats Openluchtmuseum Ellert en Brammert, Schoonoord 
 
15 Ga vanaf P van vakantiepark Hunzepark rechtsaf de Hunzelaan op. 

 Loop langs de molen, over de brug en dan rechtsaf, door klaphekje. U betreed een vogelbroedgebied! 
 Ga direct naar links en loop langs de omheining over de kade, deze maakt bocht naar rechts. (klaphek 
negeren) Ga bij het gemaaltje door het klaphek en vervolgens rechtsaf over het pad richting bebouwing. 
 

[H]  Molen De Juffer  Sinds 1969 staat aan de oever van de Hunze  korenmolen De Juffer. Opvallend is dat 
deze ronde molen op de houten kap na helemaal van steen is. De voorganger van De Juffer stond aan de 
Hoofdstraat in het dorp  

 
14 Aan het eind van het pad rechtsaf door klaphekje en vervolgens weer langs de omheining over de kade 
 tot volgend klaphek links. (± 800 m) 
 Bij verharde weg (Hambroeksdijk) brug oversteken, daarna links uw route op de rechteroever vervolgen 
 (water  links). De Hunze splitst zich nu in het Voorste en het Achterste Diep.  
 
13 Steek bij het sluisje rechtdoor de weg over en blijf op de rechteroever. 
 
12 Bij de volgende de verharde weg (Dorpsstraat) brug oversteken en verder op de linkeroever. 

Het Voorste Diep maakt een flauwe bocht naar links. 
 Na 300 meter komt het Voorste Diep uit in het kanaal Buinen-Schoonoord. 
 Hier op zandpad rechtsaf en verharde weg oversteken. Volg fietspad rechtdoor. 
 
[G]  Nieuwe start  Voorbij de brug maakt het Voorste Diep vanuit het Kanaal Buinen-Schoonoord een 
nieuwe start voor de laatste kilometers richting Achterste Diep en Hunze. 
 
11 In scherpe bocht van het fietspad bij een huis gaat u rechtsaf. Volg de onverharde weg met bomen. 
 Aan het eind van dit pad komt u op de verharde weg. Ga daar linksaf. 
 Vervolgens direct weer linksaf Dorpsstraat, richting Bronneger. 
 
[F]  Oude spoorbrug  In 1905 legde de Noordooster-Lokaalspoorweg de spoorlijn Emmen-Stadskanaal 

aan. Hier passeerde de spoorlijn het Kanaal Buinen-Schoonoord met een draaibrug. De houten brug is 
nieuw, de stenen onderbouw stamt uit de jaren twintig toen het kanaal gegraven werd. 

 
10 Neem na 600 meter linksaf de onverharde weg. Na 200 meter maakt het pad een scherpe bocht naar 
 rechts. Ga aan het eind bij verharde weg, linksaf het schelpen-/fietspad op. Loop tot aan het kanaal. 
 
[D]  Door de Hondsrug  Vele duizenden jaren geleden heeft het water van het Voorste Diep zich een weg 

door de Hondsrug gebaand. Van deze omstandigheid werd eind jaren twintig van de twintigste eeuw 
gebruikgemaakt toen door het beekdal van het Voorste Diep het Kanaal Buinen-Schoonoord gegraven 
werd. 

 
[E]  Hunebedcentrum Borger  Bij het grote hunebed van Borger ligt het Hunebedcentrum waar u alles 

aan de weet kunt komen over de oudste monumenten van Nederland en over het volk dat de 
hunebedden 5000 jaar geleden gebouwd heeft. 

 
9 Ga bij het kanaal rechtsaf. Volg de rechteroever. Bij sluis rechtdoor. 

Na ruim 1,5 km gaat het onverharde pad over in een fietspad . Bij de doorgaande weg volgt u het 
vlonderpad langs het water, onder de weg door. 

 
8 Volg het kanaal en steek de eerste fiets-/voetgangersbrug over naar de andere kant van het kanaal. 

Vervolg het kanaal nu op de linkeroever. Volg het kanaal met de bocht mee naar rechts, langs de rand 
van Borger. 



 
7 Ga bij verharde weg rechtdoor. U komt daarna onder de N34 door. 
 Volgende verharde weg rechtdoor op de linkeroever blijven. 

 
6 U passeert een voetgangersbrug, hierna na 250 meter linksaf gras-/zandpad. 
 Op de verharde weg linksaf. Ga na 100 meter rechtsaf het zandpad op, Koelandenweg. 
 Ga op de kruising met verharde weg rechtdoor. Neem volgende verharde weg rechts, de 

Fleermaatsweg. U komt Westdorp binnen. Neem na de brink de eerste weg links richting Schoonloo. 
 
[C]  Geesien uit Westdorp  Volgens de inwoners van Westdorp was Geesien die de reuzen Ellert en 

Brammert gevangen hielden, een boerenmeisje uit hun dorp. Zwaaiend met een bijl achtervolgde 
Ellert het meisje, nadat zij Brammert met een broodmes had doodgestoken om te kunnen ontvluchten. 
Geesien kon de deur van de boerderij van haar ouders net voor Ellerts neus dichtslaan. Trillend bleef 
de bijl diep in het hout van de deur steken. 

 
5 Ga direct vóór de brug linksaf langs kanaal over de linkeroever. 
 Na 500 meter bereikt u een stuw. Steek daar de verharde weg over en loop verder over een onverhard 

pad langs de linkeroever. 
 Na ongeveer een kilometer maakt het water een flauwe bocht naar rechts. Hier neemt u een bospad 

linksaf, waar u het bos aan de linkerhand heeft. Op kruising met verharde weg, rechtsaf. 
 Volg de bocht naar links bij een boerderij, Turfdijk. 
 
4 Na 800 meter rechtsaf, Dorpsstraat. Na 200 meter komt u bij de zwaaikom in Eesergroen. 
 Ga voorbij de zwaaikom rechtsaf het fietspad aan de linkeroever langs het kanaal, het Natuurpad op. 
 Volg aan het eind van het Natuurpad de bocht naar links. Daarna water oversteken. 
 
[B]  Haventje Eesergroen  Bij de ontginning van het gebied rond Eesergroen werd gebruikgemaakt van 

de zijtak vanuit het Kanaal Buinen-Schoonoord. Het kanaaltje eindigde in een zwaaikolk bij de 
Dorpsstraat. De haven is in oude staat hersteld. 

 
3 Op de kruising met de Kanaalstraat/Bosweg gaat u linksaf langs het kanaal. (Kanaalstraat) 

Steek in Eeserveen de verharde weg over en blijf op de rechteroever van het kanaal. 
Ga aan het eind van het pad op de verharde weg rechtsaf. 

 
2 Vervolgens gaat u direct linksaf en meteen weer linksaf. U loopt over een onverhard pad langs het 

kanaal. Na ongeveer na 400 meter neemt u het eerste bospad rechtsaf. 
Steek de verharde weg over en ga op het fietspad linksaf. 
 

[A]  Openluchtmuseum Ellert en Brammert  Onder het wakend oog van Ellert en Brammert vindt u in 
het gezellige openluchtmuseum van Schoonoord plaggenhutten in alle soorten en maten, een herberg, 
een smederij, een schooltje enzovoort. 

 
1 Het eindpunt is de parkeerplaats van Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. 


