
De glooiingen 
van het ijstijden-
landschap

In 1978 werden ten zuiden van de sluis de 

resten van een middeleeuwse weg gevon-

den. Deze weg liep het beekdal van het 

Voorste Diep in en was verstevigd met 

takkenbossen en keien. De karresporen 

waren nog duidelijk zichtbaar. 

Later werden in de voormalige bedding de 

restanten van een maalsteen en een plankier 

gevonden. Het was duidelijk dat hier een 

watermolen had gestaan en dat de weg had 

gediend om de wagens door de natte made-

landen bij de molen te kunnen krijgen. 

Archeologen denken dat de molen stamt uit 

de elfde of twaalfde eeuw. Het zou kunnen 

dat de molen in bezit is geweest van een van 

de leenmannen van de bisschop van Utrecht.

Vanaf de Buunerbult is het Beekdal van het 

Voorste Diep prachtig te zien. Op de voorgrond 

de akkers die zijn ruilverkaveld, aan de andere 

kant van het Voorste Diep oudere gronden. Vrij 

recent is het Drents Landschap begonnen met 

natuurontwikkeling langs het Voorste Diep, 

waarbij oude meanders hersteld worden.

Beekdal Voorste Diep

Aantal uren:  Circa 1,5 uur

Startplaats:  Parkeerplaats Hunebedcentrum
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Van het oorspronkelijke Voorste Diep 

vindt je hier niet veel meer terug. Het 

diepje ontsprong in het Odoornerveen en 

maakte gebruik van twee smeltwaterdalen 

die ten zuiden van Borger de Hondsrug 

van west naar oost doorboorden. In de 

vorige eeuw werd het Voorste Diep 

gekanaliseerd. Daarna heette het “Kanaal 

Buinen-Schoonoord”. Er moesten vijf 

sluizen worden aangelegd om een hoog-

teverschil van tien meter te overbruggen. 

Ten westen van Buinen is het kanaal nog 

geen kilometer van het dorp verwijderd, 

maar men groef 5,5 kilometer verder om 

de hoge Noordesch heen om aan de 

oostkant van het dorp bij de haven te 

eindigen. Men noemt deze plaats in het 

dorp “Het Spoordok”.
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Hunebedstraat 27, 9531 JT  Borger    t 0599 236374   
e info@hunebedcentrum.nl   w www.hunebedcentrum.nl
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Ga, komend vanaf de parkeerplaats van het 
Hunebedcentrum rechtdoor het pad met de 
mammoeten op. Volg het schelpenpad en sla 
linksaf langs het kanaal. (Het Voorste Diep).

Loop voorbij de sluis het schouwpad op langs 
het Voorste Diep. (een schouwpad is een pad 
dat het Waterschap in staat stelt de waterwe-
gen te controleren, het is voor wandelaars 
toegankelijk).
Door plantengroei en ongelijke ondergrond 
loopt het niet altijd even gemakkelijk).

Volg het schouwpad tot aan de volgende sluis 
en steek hier via het bruggetje het Voorste 
Diep over. Ga na de brug naar links en na 120 
meter op het fietspad naar rechts. Ga aan het 
eind van het fietspad bij paddenstoel 24 889 
op de zandweg naar rechts.

Ga bij paddenstoel 24 888 linksaf op de 
zandweg, ga bij een kruising van paden 
rechtdoor en loop door tot een bankje aan je 
linkerhand. Dit is de Buunerbult. Geniet van 
het weidse uitzicht.

Loop terug over de weg. Ga op het kruispunt 
linksaf (Uitkampenweg). En vervolgens aange-
komen bij de driesprong rechtsaf.

Ga bij de volgende driesprong linksaf over de 
zandweg. 

Loop door totdat je links een zandweg ziet. Ga 
direct hierna naar rechts over het schouwpad 
langs de sloot.
Let op: Je loopt hier over een terrein dat 
eigendom is van Het Drentse Landschap en 
gepacht wordt door een boer uit de omge-
ving. Blijf binnen 1,5 meter van de sloot en 
houdt honden aangelijnd.

Als je bij het kanaal komt ga dan linksaf tot 
het smalle bruggetje. Steek dit over en volg 
na een kleine knik de weg rechtdoor. Sla hier 
bij de volgende T-splitsing linksaf, na 350 
meter vindt je de parkeerplaats van het 
Hunebedcentrum aan je rechterzijde.
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Je bevindt je hier tussen twee verhogingen in 

het landschap: de Hondsrug en de Buuner-

bult. Het dal doorsnijdt als enige van de 

erosiedalen de Hondsrug. Op dit hoofddal 

komen verscheidene kleinere dalen uit, zoals 

b.v. de laagte waardoor de Bronnegerstraat  

vanuit Buinen naar het noorden loopt, of de 

laagte bij Bloemendellen.

Sluis in het Voorste Diep
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