BaggerputtenRoute
33 Kilometer
Baggerputten zijn een overblijfsel uit de tijd van de verveningen. Normaal werd het veen ontwaterd
door middel van een raster van kanalen, wijken en sloten en dan in redelijk droge toestand als turf
gestoken. In natte gebieden baggerde men echter het veen op en droogde deze op zetwallen in een
grote vorm. Met plankjes onder de voeten werd het water eruit geperst. Zon en wind deden verder hun
werk.Zo gedroogd werd de turf gesneden. Baggerturf had een goede kwaliteit. De baggerputten die
ontstonden waren langgerekte waterplassen met daartussen de zetwallen. Een ander woord voor
baggerput is petgat. Vergelijk het engelse woord peat (turf). Bewaarde baggerputten zijn nu prachtige
natuurgebieden. In het zuid-westelijk deel van het gebied waar u omheen fietst lag eens het
Sappemeer.Deze veenplas is in 1618 afgetapt door de aanleg van het Winschoterdiep, dat er dwars
doorheen liep. In diezelfde tijd begonnen de grootschalige verveningen. Het Sappemeer heette ook
wel het Duivelsmeer: het kon er behoorlijk spoken.
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0,0 START:
Bij het station van Zuidbroek. Stationstraat - vertrek in westelijke richting.
0,3 RA Fiets bij spoorwegovergang
RA de Spoorstraat in.
0,4 LA Sla na 100 m. twee keer LA, Achter de wal.
0,6 RA Onder spoortunnel door, na 50 m.
RA, Poeltjelaan volgen tot het einde (Poeltje).
1,8 RD Fiets tussen de twee opritten door het fietspad op, pas in bochten op voor
tegenliggers.
3,3 LA Einde fietspad LA en direct RA, asfaltweg volgen.
3,6 RA Rechts aanhouden.
5,0 RD Weg oversteken, fietspad op.
7,2 RA Einde fietspad RA, Borgercompagniesterstraat.
Op voorrangskruising RD. Spoor oversteken.
8,7 RA Fietspad langs Noorderstraat.
9,4 LA Bij Hotel de Gouden Zon
LA, fietspad langs Noordbroeksterstraat.
9,9 LA Na viaduct
LA, fietspad langs Rijksweg.
10,6 RA Eerste weg
RA, Verlengde Herenstraat.
11,3 LA Einde weg LA (over dam), langs Achterdiep NZ.
12,3 RA In Sappemeer
RD op kruising, direct RA, na 100 m.
LA, achter kassen langs, fietspad.
14,3 RA
16,8 LA Fiets het laatste pad van Baggerputten in, volg RA het meest logische pad.
17,5 LA Houdt links aan.
18,0 LA Houdt links aan. Bij gebouw van visclub RD.
18,5 LA Houdt links aan.
18,9 RA RA terug naar de Slochterveldweg.
19,0 LA De Slochterveldweg weer vervolgen.
19,7 RA RA fietspad op, betonpad volgen.
20,7 RA Na passeren Slochterbos de weg oversteken (opletten!), fietspad RA.
21,5 LA Fietspad LA de landerijen in.
22,5 RA Fiets de Meerlandse weg op richting Noordbroek.
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24,4 RA Noorderstraat, gaat in centrum Noordbroek over in Hoofdstraat.
26,1 RA Op kruispunt "de Dam", Havenstraat.
27,7 LA Op driesprong LA richting Zuidbroek.
29,3 LA Neem direct na zandwinning "Botjes Zandgat" het onverharde pad, "t Veen.In de
bossages aan uw rechterhand het oude Joodse kerkhof.
30,1 RA Einde pad RA, Nieuweweg.
RD, gaat over in Torenstraat.
RD Steeds rechtdoor, Kerkstraat en Spoorstraat.
32,4 LA Voor spoorwegovergang LA, bij station einde route.
32,7 Einde route.

