Drenthe rond over het water

Praktische informatie voor de recreatievaart,
met fietsknooppuntenkaarten
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Welkom op de Drentse wateren!

Bekijkt u eens de kaart op pagina 15. Dan snapt u waarom deze brochure de titel heeft
‘Drenthe rond over het water’. In juni 2013 is de Veenvaart klaar. De laatste schakel in dit
vaartraject tussen Erica en Ter Apel is een stukje nieuw gegraven kanaal door de Hondrug.
U kunt nu heel Drenthe rondvaren! Het is hiermee ook mogelijk geworden vanaf Friesland
en Overijssel, genietend van een prachtig stuk Drenthe, door te varen naar Duitsland. Wij zijn
trots dat wij de kleurrijke Veenvaart aan onze waterkaart kunnen toevoegen. Voor Drenthe
een aanwinst, voor u als vaarrecreant de kans om op ontdekkingstocht te gaan!

Als u fietsen aan boord heeft, hebben we voor
u in deze brochure een verrassing: we hebben
fietsknooppuntenkaarten toegevoegd. Daarmee
kunt u zich op uw gemak oriënteren op de mooie
fietstochten die in de omgeving van uw ligplaats
mogelijk zijn. U bent immers omringd door het
prachtige landschap van fietsprovincie nummer
één van ons land.
De bedieningstijden van bruggen en sluizen
hebben we verruimd. In de weekenden is er
bediening in juni, juli en augustus. In mei en
september is er bediening op zaterdagen en
ook op feestdagen kunt u voortaan een tochtje
plannen. Wij hopen dat u van deze nieuwe
mogelijkheden om het Drentse water op te gaan

volop gebruik zult maken. Door bediening op
afstand van een aantal bruggen en sluizen is het
bovendien mogelijk u betere service te bieden.
Op het moment dat u bij de volgende brug of
sluis bent, hoeft u niet lang te wachten omdat
de bedienaar uw komst al heeft gezien vanaf de
centrale bedienpost.
Alles wat u moet weten om optimaal te genieten
van het Drentse vaarwater en de prachtige
omgeving van de ligplaatsen vindt u in deze
brochure. Wij wensen u een goede vaart!

Henk Brink en Rein Munniksma
Gedeputeerden provincie Drenthe
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Algemene Informatie
Algemeen informatienummer
Drentse bruggen en sluizen
Algemeen informatienummer Drentse bruggen en sluizen (0592) 36 57 75

(0592) 36 57 75

Na het draaien van dit nummer komt u in een keuzemenu.
U kunt doorverbonden worden met verschillende locaties:
1 traject Drentsche Hoofdvaart
Veenesluis
2 traject Noord-Willemskanaal
Sluis De Punt
Nieuwebrugsluis
3 traject Meppel – Hoogeveen
4 traject Hoogeveen – Coevorden – Emmen Stieltjeskanaalsluis
5 traject Emmen – Ter Apel
Koppelsluis
Ook kunt u via het menu doorverbonden worden met
de coördinator vaarwegen van de provincie Drenthe.

Toeristische informatie
www.drenthe.nl
Tourist Info Drenthe

Provincie Drenthe
en Google play

Westerbrink 1, 9405 BJ Assen
Postbus 122, 9400 AC Assen
telefoon (0592) 36 55 55
(0592) 36 57 77
fax
www.provincie.drenthe.nl
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Toegestane afmetingen
lengte

breedte

hoogte

diepgang

Noord-Willemskanaal
- De Punt - Havenkanaal

65.00

7.30

5.40

2.50

- Havenkanaal - Assen (Peelo)

65.00

6.60

5.40

1.90

Drentsche Hoofdvaart *

26.76

5.80

5.40

1.55

Wittewijk

28.00

5.00

Meppelerdiep

110.00 / 90.00 11.50 / 9.50

Hoogeveensche Vaart

65.00

1.50
3.25 / 2.30

6.70 / 7.30

5.20

2.20 / 2.00

Verlengde Hoogeveensche Vaart
- Hoogeveen - Veenoord

40.00

5.85

5.10

1.50

- Veenoord - Bladderswijk

40.00

5.85

5.30

1.90

- Bladderswijk - Klazienaveen

40.00

5.85

4.20

1.10

Bladderswijk

40.00

5.85

4.20

1.90

Veenvaart

28.00

4.80

3.50

1.50 (1.30 van nov tot april)

Stieltjeskanaal

40.00

5.80

5.40

1.90

Coevorden - Vechtkanaal

40.00

5.80

6.00

1.90 / 2.50 = tot ROC Haven

* Houdt rekening met drempels in de Haarsluis, Dieversluis en Paradijssluis
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Bedieningstijden
Deze bedieningstijden gelden voor alle trajecten in de provincie Drenthe
Noord-Willemskanaal

De Punt - Assen

Drentsche Hoofdvaart

Assen - Meppel

Hoogeveensche Vaart

Meppel - Hoogeveen

Verlengde Hoogeveensche Vaart

Hoogeveen - Nieuw Amsterdam - Erica

Coevorden / Stieltjeskanaal / Bladderswijk

Coevorden - Nieuw Amsterdam - Erica - Emmen

Veenvaart

Emmen - Ter Apel

april
mei
juni, juli en augustus
september
oktober

maandag t/m vrijdag
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

zaterdag

zondag

Gesloten
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Gesloten

Voor gemeenten die niet in de provincie Drenthe liggen kunnen andere bedieningstijden gelden.

Let op
Op de volgende dagen is er beperkte bediening laatste zaterdag van juni dient men op de
Drentsche Hoofdvaart i.v.m. de TT rekening te houden met vertraging

Opmerking
• De bedieningstijden van de Witterbrug en de Veenlustbrug in Assen wijken af van de bovenstaande tijden.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Assen, telefoonnummer (0592) 36 61 66.
• De bedieningstijden van de Monierbrug in het Coevorden-Vechtkanaal wijken af van de bovenstaande tijden.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Coevorden, telefoonnummer (0524) 59 85 98.
• De bedieningstijden van de bruggen in het Meppelderdiep wijken af van de bovenstaande tijden.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Meppel, telefoonnummer (0522) 85 05 00.

Voor de beroepsvaart gelden de volgende
bedieningstijden
Van maandag tot en met zaterdag van 07:00 uur tot
12:00 uur en van 13:00 uur tot 18:00 uur. U moet zich
minimaal 24 uur van te voren aanmelden. Deze regeling
is slechts van toepassing, voor de bedieningstijden die
liggen buiten de hiernaast genoemde bedieningstijden.
Deze regeling is niet van toepassing op feestdagen en
tussen Kerst en Nieuwjaar.
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Informatieborden onderweg
Op vijf locaties staan digitale informatieborden langs de kant die op afstand van actuele informatie kunnen
worden voorzien.
• Hoogeveensche Vaart bij de brug Staphorster Grote Stouwe te Meppel
• Drentsche Hoofdvaart bij de Paradijssluis
• Wittewijk bij de Wittewijksbrug te Smilde
• Noord-Willemskanaal bij Oosterbroeksebrug
• Stieltjeskanaal bij de Stieltjessluis te Zandpol
Via de borden kunnen we u bijvoorbeeld snel eventuele storingen of stremmingen doorgeven!

De brugwachter komt eraan
Veel bruggen worden in Drenthe in combinatie bediend. Dezelfde brugwachter bedient dan een aantal
bruggen. Dit staat op een bord bij de brug. Tijdens de openingsuren staan de scheepvaartseinen bij
afwezigheid van de brugwachter op dubbel rood. Weet in zo’n geval dat de brugwachter van uw komst op
de hoogte is en dat hij zo snel mogelijk naar u toe komt!

Ritsen in de sluis
Bij het invaren van de sluizen wordt u verzocht te ritsen. Met andere woorden: de eerste boot meert aan
stuurboord af, de volgende boot aan bakboord, de derde weer aan stuurboord enzovoort. Bij het uitvaren
verlaat u de sluis in dezelfde volgorde.
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Bediening op afstand
Alle bruggen en sluizen van de Hoogeveensche Vaart worden centraal bediend vanaf de Nieuwebrugsluis
bij Hoogeveen. Komend vanaf het Meppelerdiep zijn dit achtereenvolgens:
• Staphorster Grote Stouwe
• Rogatsluis
• Ossesluis
• Nieuwebrugsluis
• Vlinderbrug
• Tweelandenbrug
• Brug Krakeel/Edisonbrug (Industriehaven Hoogeveen)
Ook worden in 2013 vanaf de Stieltjeskanaalsluis een aantal bruggen en sluizen centraal bediend.
Komend vanaf de Veenvaart richting het Stieltjeskanaal (en Hoogeveen) zijn dit achtereenvolgens:
• Oranjesluis
• Oosterveensche Brug
• Ericabrug
• Ericasluis
• Westerveensche Brug
• Drieklapsbrug
Er zijn twee manieren om de bediening van de brug of de sluis te starten:
• U meldt zich via marifoonkanaal 84 aan bij de Nieuwebrugsluis of voor
de Stieltjeskanaalsluis meldt u zich op het aangegeven marifoonkanaal.
• U meldt zich aan via de meldknop op het remmingswerk.
Wees bij de sluizen met bediening op afstand extra alert:
• Meer op een juiste wijze in de sluiskolk af en bevestig de touwen op de goede manier.
• Let goed op tijdens het stijgen of dalen van de waterstand.
• Volg de aanwijzingen op die u via de omroepinstallaties hoort.
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De fietsknooppuntenroutes
De mooiste routes, uitleg over de bezienswaardigheden en de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe, waar en
hoe lang u fietst zonder een vast traject te hoeven volgen?
Dat kan met de fietsknooppunten die in veel regio’s en streken in Nederland te vinden zijn, zo ook in Drenthe.
Fietsroutes langs mooie en bijzondere plekken,
prachtige fietspaden en autoluwe wegen zijn in kaart
gebracht en vormen zo een netwerk. De kruising
van twee of meer paden en wegen is het fietsknooppunt. Elk knooppunt heeft een eigen nummer en
bij elk knooppunt vindt u een paneel waarop het
fietsroutenetwerk afgebeeld staat.

Het voordeel is dat u bij het rijden van een fietsknooppuntenroute vrij bent om zelf uw route en de te
fietsen afstand kan bepalen. Dit kunt u doen op twee
manieren: met de fietsroutekaarten van de verschillende regio’s waar verkeersknooppunten zijn of op
basis van de panelen op de fietsknooppuntenroute
zelf, waarbij u van knooppunt naar knooppunt fietst.

Hoe werkt het?
• U fietst naar het knooppunt waar u wilt
beginnen. Dat is gemakkelijk te vinden omdat
het fietsroutenetwerk met groen/witte borden
bewegwijzerd is. Op het bordje staat het nummer
van het knooppunt. Wilt u ook weer bij dit startpunt eindigen dan hoeft u alleen dit nummer te
onthouden.
• Op de bordjes van de fietsknooppunten staan
pijlen die de richting aanwijzen. Deze borden
staan op ooghoogte, en op vaste afstanden
van elke kruising. Ze worden na elke kruising
herhaald.
• Leidt de gekozen fietsroute over een gedeelte
waar nog geen fietsknooppunten zijn, dan staat
dat duidelijk aangegeven met een onderbordje
‘volg deze route’ op de zeskantige ANWB routeborden.

• Bij elk fietsknooppunt bepaalt u zelf welke
richting u uit wilt en hoe lang u wilt fietsen.
Hierbij helpen de routekaarten die op elke
kruising bij de knooppunten staan. In ÈÈn
oogopslag ziet u hoe de routes in het gebied
lopen. Ook ziet u wat de onderlinge afstanden
tussen de knoopppunten zijn. De bordjes geven
de route naar de aansluitende knooppunten aan,
bijvoorbeeld linksaf is naar nummer 43, rechtsaf
naar 15 en rechtdoor naar 10. Onderweg vindt
u ook regelmatig bordjes met daarop de richting
naar de knooppunten.
• Een aantal knooppunten is in de buurt van steden
en dorpen en niet voorzien van nummers. Volg
daar de aanwijzingen die naar het centrum leiden.
Van daaruit vindt u weer aanwijzingen richting
het fietsroutenetwerk.
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Legenda Fietsknooppuntenkaart

Historisch stadscentrum

Fietspad

Bijzonder laan

Fietsknooppunt

(Openlucht) theater

B Bezoekerscentrum

Nationaal park

Historisch stadscentrum

Molen

Fietspad

Bijzonder laan

Bijzondere kerk

Fietsknooppunt

(Openlucht) theater

Klokkenstoel

Zwemplas

Hunebed

Grondwatermeter

Nationaal park

Historisch stadscentrum

Molen

Fietspad

Bijzonder laan

Bijzondere kerk

Fietsknooppunt

(Openlucht) theater

Klokkenstoel

B Bezoekerscentrum
Vogelkijkhut en uitkijkheuve
Grote bezienswaardigheden

Grafheuvel

Bijzonder reservaat

Koeherdershut

Radiotelescoop
Bijzonder
reservaat

Hunebed

Bijzonder monument

Zwembad

Grafheuvel
Bijzonder
monument

Koeherdershut

Tourist info

Prehistorische boerderij

Tourist info

Prehistorische boerderij

B Bezoekerscentrum

Nationaal park

Heuvelrug

Heuvelrug

Heuvelrug

Bijzonder monument

Bezienswaardigheden

78

78

Tourist info

Zwembad
1 Dierenpark Emmen
Zwemplas
2 Verkeerspark Assen
Grondwatermeter
3 Drents Museum Assen
Radiotelescoop
4 Planetron Dwingeloo

Museum

9 Ellert en Bram
Kasteel of havezathe
10 Herinneringsce

11 Museums Vled

12 Sprookjeshof, Z

5

Het Hunebedcentrum, Borger

13 Het Boomkroo

6

Gevangenismuseum Veenhuizen

14 Attractiepark H

7

Speelstad Oranje

15 Plopsa Indoor,

Grote bezienswaardigheden
8 Veenpark, Barger-Compascuum
1

Dierenpark Emmen

2

Verkeerspark Assen

9 Ellert en Brammert, Schoonoord
10 Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Vogelkijkhut en uitkijkheuvel/toren
3 Drents Museum Assen

11 Museums Vledders, Vledder

Planetron Dwingeloo

12 Sprookjeshof, Zuidlaren

Het Hunebedcentrum, Borger

13 Het Boomkroonpad, Gieten

Prehistorische boerderij

Zwembad

Museum

Koeherdershut

Zwemplas

Kasteel of havezathe5

Hunebed

Grondwatermeter

6

Gevangenismuseum Veenhuizen

14 Attractiepark Het Drouwenerzand

Grafheuvel

Radiotelescoop

7

Speelstad Oranje

15 Plopsa Indoor, Dalen

8

Veenpark, Barger-Compascuum

4
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Kaarten
Legenda
vaarroutes
Legenda
Te bevaren waterweg
Route in ontwikkeling

1
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Sluis
Beweegbare brug
Vaste brug / viaduct

12

2

Passantenhaven
Voorziening om af te meren
Telefoon

11

3

wc

Toilet
Douche
Aangepast voor rolstoelgebruikers
Drinkwaterkraan + slang

10

4

Grote afvalcontainer
Stortplaats chemische toiletten

7

Stortplaats afgewerkte olie
Brandstofverkooppunt

5

Werf/reparatie

6

9
8

Stroom
Vuilwaterpomp
Loswal
In-/ uitstapplaats voor kano’s
15

1

16

2

Spoorbrug/Van Hallbrug

10

Slochteren

7

Engelbert

5

Gideonbrug

Muntinghbrug

6

9
8

Duinkerkenbrug

Julianabrug
A7

Froombosch

GRONINGEN

Van Iddekingebrug

Waterhuizerbrug

Van Ketwich Verschuurbrug

Wins

rdiep

Knijpsbrug

Meerwegbrug

Eelderwolde

Kolham

chote

Haren

Dre
n

h
tsc

e di
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Roderwolde

Hoogezand

Onnen

Peize
Paterswolde

Oosterhoeksebrug
Glimmen
Eelde

Brug De Punt

Brug over benedenhoofd sluis De Punt

Kiel

Winde

d
ster
iep

Noordlaren
Bunne
De Groeve
Lieveren

Yde

12
11

4

Harkstede

Parkbrug

Altena

13

3

Eelderbrug

Hoogkerk

1

De Punt

Midlaren

Zuidlaarderveen

17

2

18

1

Roderesch

Lieveren

De Punt

Yde

2

Midlaren
3

Brug over benedenhoofd sluis Vries

De13
Groeve
12
11
10

4
7
5

Donderen

Zuidlaren
6

Langelo
Westlaren

Vriezerbrug
Noorr - Wile m

Vries

Een

Schuilingsoord

Tynaarlo

Schipborg

l
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Norg

Heidenheim/A28 (RWS)
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Zeegse

Peest

Oude Molensebrug
Westervelde
Zeijen

Zuidvelde

Taarloosebrug
Veenhuizen

Anloo

Gasteren

Haven Marsdijk
Brug Peelo (Gem. Assen)
Tuibrug (Gem. Assen)
Ter Aard (Gem. Assen)

Fietsbrug Marsdijk (Gem. Assen)
Loon

ASSEN

Lonerbrug (Gem. Assen)

Montesoribrug (Gem. Assen)

al

na

Brug Asserwijk
Brug Kloosterveen-A28 (RWS)
Kloosterbrug (Gem. Assen)
Norgerbrug

Fietsbrug
(Gem. Assen)

a
nk

ve

Ha

Anderen

Industriehaven
Balloo

Witterbrug (Gem. Assen)

Rolde

Van Liersebrug
19
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12

2

Norgerbrug

Witterbrug

3
Brug Kloosterveen-A28 (RWS)

Van Liersebrug

Oosterwolde

11
10

4

Kloosterbrug (Gem. Assen)

Mr. Sickensbrug

7

5

Witten

9
8

Bovensmilde

Grietmansbrug (Gem. Mid.-Dr.)
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he
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6

Appelscha

Jonkersbrug (Gem. Mid.-Dr.)

Smilde

Polakkenbrug (Gem. Mid.-Dr.)
Koopbakkersdraai (Gem. Mid.-Dr.)
Wi

tte

Veenhoopsbrug

Wi

jk

Witte wijksbrug
Tentingerdraai (Gem. Mid.-Dr.)
Leembrug
Spiersbrug (Gem. Mid.-Dr.)
Viaduct Veldhuizen
Pieter Hummelenbrug

Hooghalen

Oranje

wc

Hoogersmilde

Hendrik Oostdraai (Gem. Mid. - Dr.)

Hijken

Beilen

Geeuwenbrug
Geeuwenbrug
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22
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Doldersum

Vledderveen

Geeuwenbrug

4
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Wapse

6

Diever

Dieverbrug

10
7

9
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Vledder

11
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Geeuwenbrug

wc

Dieverbrug

Eemster

Frederiksoord

Olden Dieverbrug
Dwingeloo

Lhee

Wittellerbrug

Wapserveen

wc

1e Uffelterbrug
2e Uffelterbrug
Havelte

Spier

Uffelte

Ansen

Havelterberg
Pesse

Darp

Havelterbrug

Ruinen

wc

Boschkampsbrug
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Havelterbrug

11

3

wc

Boschkampsbrug

7

5

Lokbrug
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Giethoorn

10

4

Fietsbrug
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Nijeveen

9
8

Oosteinde

Pijlebrug

Spoorbrug (NS)

Ruinerwold

Berghuizen

Viaduct Drentsche Hoofdvaart
Wanneperveen

MEPPEL

Galgenkampsbrug (Gem. Meppel)

Koekange

Kaapbruggen (Gem. Meppel)
Rogatbrug
Viaduct De Knijpe

Eshuisbrug (Gem. Meppel)

wc

Rogat

Spoorbrug (NS)

Brug Staphorst Stouwe

Hooge

veens

che Va

M
ep
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Di

ep

Brug Reggersweg (Gem. Meppel)
Belt Schutsloot

Slenkenwegbrug (RWS)

wc

Rijksweg 32 brug-2 (RWS)
Rijksweg 32 brug-1 (RWS)

art

Ossesluisbrug (RWS)
De Wijk

olie

Staphorst

IJhorst
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1
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Nieuw 3 Balinge

11
10

4

Ruinen
Stuifzand

7

Tiendeveen

6

5

Brug om de Oost (Gem. Hoogeveen)
Schoolvonder (Gem. Hoogeveen)
Brug Noordscheschut

Fluitenberg

Edisonbrug (Gem. Hoogeveen)

Nieuwebrugsluisbrug

Koekangerveld

Nieuweroord

Tweelandenbrug
(Gem. Hoogeveen)

Echten

rt
eV
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Trambrug
Voetbrug Noordscheschut
Fietsbrug Krakeel (Gem. Hoogeveen)

Brug bij Alterveer
(Gem. Hoogeveen)

wc

ns

ch

Noordscheschut

Hollandscheveld

Brug bij Echten

Brug Mr. Cramerweg (1) (Gem. Hoogeveen)
Brug Mr. Cramerweg (2) (Gem. Hoogeveen)

ee

Rijksweg 28 brug-1 (RWS)
Rijksweg 28 brug-2 (RWS)
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Koekange

Voetbrug Langerak

wc

HOOGEVEEN

Vlinderbrug (Gem. Hoogeveen)
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Nieuwlande

Ossesluisbrug
Zuideropgaande

Zuidwolde

Elim

Alteveer
Kerkenveld

Veeningen

De Krim
Fort

Schuinesloot

Linde

27

7

28

1

t haantje

Witteveen

13
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Balinge
Wezup

11

3

Mantinge

10

4

Zweeloo
Noord Sleen

7

5
6

8

Westenesch
Aalden
Benneveld
Meppen

Nieuw Balinge

Sleen

Oosterhesselen

Erm
Gees

Hesselerbrug

Klenckebrug

Haarbrug

Oosterhesselerbrug
Voetbrug Langerak

Ermerveld

Dalerbrug
Geesbrug

Hoolbrug

Zwinderen

Verlengde Hoogeveensche Vaart
Geesbrug

Driftbrug
Zwindersebrug

Spoorbrug (NS)

Holslootbrug
Wachtum

Rijksweg 37 (RWS)

Veenoord
Nieuw Amsterdam

Dalen

Drieklapsbrug
Dalerveen

Nieuwlande
Zandpol

elj
Sti

Dalerpeel

es
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na

al

Stieltjeskanaalsluis

29
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8

30

1

Zwinderen

Verlengde Hoogeveensche Vaart
Geesbrug

Zwinderen

Zwindersebrug

Wachtum

12

2

Holslootbrug
Hoolbrug

Driftbrug

13

Veenoord

11

3

Rijksweg 37 (RWS)

10

4

Spoorbrug (NS)

7

Nieuw Amsterdam

5

Dalen

8

6

Dalerveen

Nieuwlande

Drieklapsbrug

Zandpol
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Stieltjeskanaalsluis
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Kunst op de kant
Opmerkelijke kunstwerken onderweg in Noord-Drenthe ... Bij Sluis De Punt wordt u
opgewacht door twee wachters van Maree Blok en Bas Lugthart. De stalen wachters
staan op de palen van het remmingswerk om u welkom te heten in de Drentse wateren.
Verderop zit bij de Sluis Vries een rijtje bronzen kabouters op de dukdalven. Roland Sohier
maakte ze. En wat te denken van de zeven meter hoge aluminium Toetertoren van Alphons ter
Avest bij de Sluis Peelo. Lange toeters begeleiden met hoge en lage tonen het zakken en het
stijgen van het water in de sluis.
De Punt

Fietsen
Het beekdal van de Drentsche Aa
Een paar kilometer ten oosten van het Noord-Willemskanaal ligt het
Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Nergens in Nederland vind je een beek
als de Drentsche Aa. Ze zoekt kronkelend haar weg door het landschap, zoals zij dat al vele
eeuwen gedaan heeft. Vrijwel overal elders werden de beken langs de liniaal rechtgetrokken
om keurige rechte afwateringskanaaltjes te worden. De Drentsche Aa kon gelukkig rustig
haar gang blijven gaan. U kunt in het gebied fantastisch fietsen. (www.drentscheaa.nl)
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Noord-Willemskanaal De Punt - Assen
Winkelen
De gezellige binnenstad
van Assen
U kunt over het water tot in het centrum
van Assen komen, waar het op en
rond het water vaak een gezellige drukte is.
Assen heeft een compacte binnenstad met alle
winkels op zeer korte afstand, knusse pleintjes
met terrassen, tal van historische bezienswaar-

Schipborg

Schipborg

digheden en een prachtig wandelbos vlakbij.
Op woensdag en zaterdag is er een drukke
markt in de stad. Eind juni stroomt de stad vol
vanwege de wereldberoemde TT-races.
(www.assen.nl)

Een kijkje waard
Het Drents Museum in Assen
Naast het fraaie oude hoofdgebouw aan de Brink in Assen is een prachtige, grotendeels
ondergrondse tentoonstellingszaal verrezen, vormgegeven door de wereldberoemde architect Erick van
Egeraat. Op het dak is een bijzondere tuin aangelegd met bewandelbare paden. Het Koetshuis is de
mooie nieuwe entree van het museum. In het oude gebouw zijn de collecties Archeologie, Hedendaags
Realisme en Kunst rond 1885-1935 te zien in compleet nieuwe presentaties. Nieuw is ook het interactieve Kindermuseum voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Kijk voor de actuele tentoonstellingen op de
website van het museum. (www.drentsmuseum.nl.)

Assen, Drents Museum

Assen

Westerwolde
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Kunst op de kant
Maar liefst zeventien kilometer vaart u door de dorpen die samen het lange veenkoloniale lint Smilde vormen. Kunstenaars maakten vier beelden die de verbondenheid
van Bovensmilde, Smilde, Hijkersmilde en Hoogersmilde met elkaar symboliseren. Het beeld in
Hoogersmilde, het oudste dorp van de vier, kreeg de naam Aarzeling. Het staat voor het begin
van het mensenleven en het begin van Smilde. De andere beelden heten Ontmoeting, Bezieling
en Voleinding. Aarzeling en Voleinding zijn van Joan Bruggink, de andere twee van Tine
Mersmann.
Wapserveld
Fochteloërveen

Fietsen
Het Drents-Friese Wold
Tussen Smilde en Dieverbrug loopt de Drentsche Hoofdvaart vrijwel langs de
grens van het Drents-Friese Wold, een van de grotere nationale parken van Nederland. U kunt
er urenlang ongestoord fietsen door de uitgestrekte bossen, over de heide en langs grote
zandverstuivingen. Een opvallend natuurontwikkelingsproject is de r econstructie van de beekjes
Veenhuizen

die samen de Vledder Aa vormen. Het Drents-Friese Wold heeft informatiecentra onder andere bij
Appelscha en Diever. (www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl)

Dieverbrug
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Drentsche Hoofdvaart Assen - Dieversluis
Een kijkje waard
Bezoekershuis Veenesluis
De Veenesluis is een van de zes sluizen in de Drentsche Hoofdvaart. Ze vervingen
tegen het eind van de negentiende eeuw de oude, te kleine schutsluizen. Niet lang daarna
bouwde Rijkswaterstaat er elektrische gemalen naast waarmee in droge tijden via het
Meppelerdiep water Drenthe in kon worden gepompt. In de sluiswachterswoning van de
Veenesluis is een expositie ingericht over de geschiedenis van de Drentsche Hoofdvaart.
Aekingerzand

Fietsen
Fochteloërveen en Veenhuizen
Vanuit de aanlegplaatsen in Smilde kunt u een aantal prachtige fietstochten
maken. Bijvoorbeeld naar het Fochteloërveen, een van de weinige overgebleven levende
hoogvenen in Nederland. Bovenin de opmerkelijk vormgegeven uitkijktoren aan de rand van het
veen heeft u weids uitzicht over dit unieke stuk natuur. Voorbij het Fochteloërveen komt u in het
gevangenisdorp Veenhuizen waar de meeste gebouwen en woonhuizen sinds de negentiende
eeuw nauwelijks veranderd zijn. Natuurlijk kunt u in Veenhuizen ook even een bezoek aan het
interessante Gevangenismuseum brengen. (www.gevangenismuseum.nl)

Fochteloërveen

Fochteloërveen
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Kunst op de kant
Onderweg langs de Drentsche Hoofdvaart komt u langs een aantal opmerkelijke kunstwerken. Zo staat bij de Uffeltersluis het beeld van een man die een boot draagt, gemaakt
door de kunstenaar Steef Roothaan. Bij de Haarsluis staat het kunstwerk Balans van Guido Geelen.
De gewichten van de balans zijn twee vergulde bronzen emmers.
Het bewegen van de balans verwijst naar het op en neer gaan van het water in de sluis.
Hoewel ... menigeen zal bij het zien van het kunstwerk ook onmiddellijk denken aan het
kinderversje ‘Twee emmertjes water halen’.

Fietsen
Het Dwingelderveld
Vanaf Dieverbrug en Uffelte is het maar een klein eindje fietsen naar het
Nationaal Park Dwingelderveld, een van de grootste heidevelden van Nederland. Iedereen
die voor het eerst het Dwingelderveld bezoekt, raakt onwillekeurig geïmponeerd door de
‘grote, stille heide’ en de eindeloze horizon. Rond de heide vindt u levendige dorpen als
Dwingeloo en Ruinen. Bij het laatste dorp staat ook een interessant bezoekerscentrum om
meer over het Dwingelderveld te weten te komen.
(www.nationaalpark-dwingelderveld.nl)

Drostenveen
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Drentsche Hoofdvaart Dieversluis - Meppel
Een kijkje waard
De hunebedden bij de
Havelterberg
Vanaf de Haveltersluis is het maar een
paar kilometer naar de Havelterberg,
een verrassend hoge ‘bult zand’ die hier
in de voorlaatste ijstijd door de gletsjers
omhooggestuwd werd. Aan de voet van de

Dwingeloo

Havelterberg liggen twee hunebedden. Deze
prehistorische grafmonumenten werden
zo’n 5000 jaar geleden door steentijdboeren
gebouwd om er hun belangrijkste doden
in bij te zetten. Drenthe telt nog zo’n vijftig
hunebedden.
(www.hunebedden.nl)

Havelte

Dwingeloo

Dwingeloo

Een kijkje waard
Shakespeare in Diever
Het dorp Diever is in heel Nederland bekend vanwege de Shakespearevoorstellingen in het openluchttheater van het dorp. De kwaliteit van het spel en
de bijzondere entourage zorgen voor honderden trouwe bezoekers.
Kijk voor het programma van dit jaar op www.shakespearetheaterdiever.nl

Havelterberg

Holtveen
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Kunst op de kant
Op de punt van het schiereiland in
het haventje bij de Rogatsluis staat
het beeld Zomergasten, een ontwerp
van Cune van Groeningen. Volgens de
kunstenaar moet het beeld als een wachter
de passanten beschermen die de nacht bij
de sluis doorbrengen. Verderop staan bij
de Nieuwebrugsluis in Hoogeveen de drie
roestvrijstalen Sluisventielen van Martin

Meppel

Borchert. Deze Sluisventielen verbeelden

Winkelen
Donderdag Meppeldag

de zes meter hoogteverschil voor en achter
de sluis. Bij het schutten bewegen de rode

Al vele eeuwen lang is Meppel het centrum voor de wijde omgeving. Donderdag

vlotters in de beelden.

was traditiegetrouw de marktdag. Meppel had vroeger een belangrijke veemarkt
en iedereen in de buurt trok die dag naar het stadje. Nog steeds is er zomers op
donderdag nog iets van die oude sfeer in het centrum van Meppel te proeven, zittend op
een terrasje op het Kerkplein of aan De Wheem of wandelend langs de Heerengracht of de
Echten

Stoombootkade. Elk jaar wordt er het populaire Grachtenfestival Meppel georganiseerd. Kijk
voor actuele informatie hierover op www.grachtenfestivalmappel.nl
(www.meppel.nl.)

Reest
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Hoogeveensche Vaart Meppel - Hoogeveen
Fietsen
Het Reestdal
De Reest is niet meer dan een paar meter breed en vormt al eeuwenlang de
grens tussen Drenthe en Overijssel. De fiets is een uitstekend vervoermiddel om dit onbekende
stukje Drenthe goed te verkennen. De beek kronkelt door de hooilanden die in het voorjaar in
de prachtigste kleuren bloeien. Aan de rand van het beekdal staan eeuwenoude boerderijen in
alle soorten en maten en monumentale landgoederen. Meer over het Reestdal vindt u in het
informatiecentrum in boerderij ’t Ende bij de Wijk. (www.drentslandschap.nl)
Echten

Ruinen

Zuidwolde

Een kijkje waard
De Lokkerij
Bij het dorp de Wijk ligt het ooievaarsbuitenstation De Lokkerij dat indertijd werd
opgericht toen het erg slecht ging met de ooievaar in Nederland. Dankzij de inspanningen op
De Lokkerij en centra elders in Nederland is de ooievaar weer helemaal terug. Jaarlijks komen
op De Lokkerij enkele tientallen jonge ooievaars uit het ei gekropen. Met de geboorten in de
omgeving erbij gaat het sommige jaren wel om 500 jonge dieren. In de zomermaanden bent u
op woensdagmiddag en zaterdagmiddag van harte welkom op De Lokkerij.
(www.delokkerij.nl)
Echten
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Kunst op de kant
Bij de Noordscheschutsluis staat sinds 1991 het beeld De Sluiswachter van Onno de
Ruijter. Het werd er destijds geplaatst ter gelegenheid van het 225 jarig bestaan
van het dorp Noordscheschut en de schutsluis die het dorp zijn naam gaf. Halverwege
de negentiende eeuw werd vanaf Noordscheschut de Verlengde Hoogeveensche Vaart
gegraven toen de venen in Zuidoost-Drenthe aan snee kwamen.
Zweelo

Winkelen
Nieuw en oud in Hoogeveen
‘Gelukkig in ’t groen’ zegt Hoogeveen over zichzelf. De stad combineert groen en
rust met goede voorzieningen, zoals het grootste theater van Drenthe en bioscopen
met alles erop en eraan. In de zomer worden op donderdag de Pulledagen gehouden,
grote rommelmarkten door het hele centrum van de stad heen. Herinneringen aan het oude
schippersdorp Hoogeveen vindt u in Museum de 5000 Morgen in het zeventiende-eeuwse huis
Venendal aan de Hoofdstraat. (www.hoogeveen.nl) (www.5000morgen.nl)

Aalden

Hoogeveen

Hoogeveen
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Verlengde Hoogeveensche Vaart
Hoogeveen - Nieuw-Amsterdam

Hoogeveen

Fietsen

Nieuw-Annerveen, Van Goghhuis

Ten noorden van de Verlengde Hoogeveensche Vaart ligt een authentiek Drents

Een kijkje waard
Van Goghhuis in
Nieuw-Amsterdam

esdorpenlandschap dat zich uitstekend per fiets laat verkennen. In de streek

Begin oktober 1883 reisde Vincent van

De oude esdorpen rond Oosterhesselen

vindt u prachtige oude boerendorpen als Gees, Meppen, Aalden, Zweeloo, Oosterhesselen en

Gogh met de trekschuit vanuit Hoogeveen

Benneveld. De beekjes en stroompjes die hier hun tocht naar Coevorden beginnen, zijn de

naar Nieuw-Amsterdam. Daar huurde hij

afgelopen jaren flink onder handen genomen en hebben voor een groot deel hun oude beekdal

een kamer in het logement van Hendrik

teruggekregen. U komt onderweg door prachtige stukjes natuur, zoals het heideveld Hooge

Scholte aan het kanaal. Van Gogh bleef

Stoep bij Gees, De Palms bij Meppen met zijn karakteristieke jeneverbessen, de bloeiende

er twee maanden en werkte er alsof zijn

groenlandjes in De Stroeten bij Zweeloo en het landgoed De Klencke bij Oosterhesselen.

leven er vanaf hing. Dagelijks tekende en
schilderde hij de ruige wereld van heide
en turf. Enige jaren geleden werd het oude
logement van Scholte gerestaureerd en
deels ingericht als museum. Het beroemdste
werk dat Van Gogh in Nieuw-Amsterdam
maakte, is De Turfschuit die in het Drents
Museum in Assen hangt.
(www. vangogh-drenthe.nl)

Zweelo

Hoogeveen

Drijber
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Kunst op de kant
Aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart in Nieuw-Amsterdam staan twee zuilen
van damwandprofiel met de intrigerende titel 1 plus 1 is 1. Makers
van het kunstwerk zijn Carlo Kroon en Loes Heebink. Het beeld
symboliseert de verbinding van de aarde en
het water met de lucht. Naast de
Ericasluis ziet u een met blauwe tegeltjes
bekleed kunstwerk van Wia van Dijk.
Het heet Waterweg als bouwwerk.

Barger-Compascuum

Barger-Compascuum, Veenpark

Winkelen
Emmen, méér dan een dierentuin
De meeste mensen associëren Emmen onmiddellijk met zijn
beroemde dierentuin. Als u in de buurt bent moet u zeker een
bezoek aan het Dierenpark Emmen brengen, maar Emmen is
méér ... Emmen heeft een gezellig winkelcentrum rond de oude brink waar
het in het zonnetje op de terrassen altijd goed toeven is. Op een aantal
dinsdagen in juli en augustus worden in het centrum de Vlindermarkten
georganiseerd: een warenmarkt gecombineerd met een grote rommelmarkt plus
optredens van tal van artiesten. (www.emmen.nl) (www.zoo-emmen.nl)
52
Emmerdennen

Verlengde Hoogeveensche Vaart / Bladderswijk
Nieuw-Amsterdam - Emmen
Fietsen
Het Bargerveen Vanuit Nieuw-Amsterdam en Erica bent u op de fiets zo in het
Bargerveen. Dit 2000 hectare grote natuurgebied laat u ervaren hoe tot ver in de
negentiende eeuw heel Zuidoost-Drenthe eruit zag. ‘Op fietse’ is de beste manier om het gebied
te verkennen. U komt langs al die plaatsen die Daniël Lohues en zijn band Skik in hun bekende
nummer ‘Op fietse’ zo liefdevol bezingen. ‘Wie döt mij wat, wie döt mij wat, wie döt mij wat
vandage. ‘k Heb de banden vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klagen.’

Bargerveen

Emmen

Een kijkje waard
Het Veenpark in Barger-Compascuum

Bargerveen
Schoonebeek

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van hun dorp in 1966 bouwden
de inwoners van Barger-Compascuum de oude plaggenhutten van vroeger na.
Het groeide uit tot het openluchtmuseum Veenpark.
In de nagebouwde veenkolonie Bargermond staan arbeiderswoningen, boerderijen, winkels, werkplaatsen, een molen,
een kerk, een kroeg en een school. Een veentreintje brengt u
naar het hoogveengebied Berkenrode. (www.veenpark.nl)
Barger-Compascuum
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Kunst op de kant
Bij de Stieltjeskanaalsluis bij Nieuw-Amsterdam staat een opvallend en kleurrijk kunstwerk op een hoge betonnen paal. De keramiek-kunstenaar Hans van Bentem maakte
van zijn Sluiswachter een mythisch wezen dat hier speciaal neergestreken lijkt om de passerende
schepen te beschermen. Midden in Coevorden staat sinds jaar en dag het bronzen beeld van
Ganzen Geesje met haar ganzen, een werk van beeldhouwer Johan Sterenberg. Al vele eeuwen
lang heeft Coevorden op de eerste maandag van november een ganzenmarkt. Het beeld van
Ganzen Geesje is het symbool van de stad Coevorden.
Coevorden

Schoonebeek

Coevorden

Winkelen
Door de straatjes van Coevorden
Coevorden is de kleinste, maar tegelijk ook de meest ‘stadse’
stad van Drenthe. U kunt naar de Stadshaven tot
midden in het stadje varen. Hiervandaan kunt u
de winkelstraatjes van het stadje uitgebreid verkennen
die allemaal op de Markt beginnen. Op de oude
vestingwerken is een prachtig stadspark aangelegd
waar zich op mooie zomerdagen half Coevorden lijkt te
verzamelen. (www.coevorden.nl)
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Stieltjeskanaal
Nieuw-Amsterdam - Coevorden

Schoonebeek

Een kijkje waard
Museum Drenthe’s veste in Coevorden

Schoonebeek

Coevorden

Fietsen

De geschiedenis van Coevorden herleeft in Stedelijk Museum Drenthe’s Veste. Het museum

De oude boerderijen
van Schoonebeek

is gevestigd in het voormalige Arsenaal van de vesting aan de haven. In de vroege middeleeuwen

In de middeleeuwen ontstonden langs het

ontstond Coevorden bij een doorwaadbare plaats in het Drostendiep. Al snel werd er op deze

Schoonebekerdiep buurtschappen waar het

strategische plek een kasteel gebouwd. Wie het kasteel in handen had, was vroeger heer en

dorp Schoonebeek uit groeide. U kunt per

meester in Drenthe. In de Tachtigjarige Oorlog begon men van Coevorden een vrijwel onneembare

fiets een tocht maken langs het Westerse

vesting te maken. Het huidige Kasteel is gerestaureerd naar de vorm die het in de zeventiende

Bos en het Oosterse Bos. Langs de oude

eeuw had. (www.museumcoevorden.nl)

straatjes staan boerderijen die sinds de
zeventiende eeuw niet veranderd lijken.
Meer over het boerenleven in het oude
Schoonebeek vindt u in Museumboerderij
Zwaantje Hans Stokman’s Hof. Regelmatig
strooit men op de keukenvloer een vers
tapijt van zand.
(www.zandstrooiboerderij.nl)

Schoonebeek

Coevorden
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De Veenvaart. Kanaal met een verhaal!

De Veenvaart. Kanaal met een verhaal!

Ontdek het verhaal
Kanaal met een verhaal!
Deze prachtige nieuwe route brengt diverse andere bestemmingen dichterbij.
Dankzij vier kilometer nieuw gegraven kanaal doorkruist u straks de Hondsrug, tot
nu toe een belangrijke barrière voor de scheepvaart tussen Zuidoost-Drenthe en
Duitsland. Om dit mogelijk te maken zijn onder andere twee bijzondere sluizen
gebouwd. Tijdens uw tocht komt u hierover vast meer te weten.
De nieuwe vaarroute verbindt Groningen, Zuidoost-Drenthe en Duitsland met
het Friese Merengebied, Overijssel en Twente en is daardoor internationaal van
groot belang.

De Veenvaart vertelt een verhaal over cultuur, historie en
bijzondere natuur rond gemoedelijke dorpen en steden.
Dorpen en steden met grote publiekstrekkers, zoals de
befaamde dierentuin in Emmen en de vestingsteden Bourtange en Coevorden, en ook kleine musea en galerieën.
Vergeet vooral niet uw fiets mee te nemen op uw tocht door
dé fietsprovincie bij uitstek! Bij de realisatie van de nieuwe
vaarverbinding zijn diverse fiets- en wandelpaden aangelegd
die aansluiten op bestaande netwerken.

Hoogveen en turfvaart
De nieuwe vaarroute voert u langs het hoogveenreservaat
Bargerveen en door de hoogveengebieden Berkenrode en

Oosterbos. Hier ziet u hoe een groot deel van Nederland eruit
zag voordat het afgraven van turf begon. Hoogveen is zeldzaam
mooi en rijk aan natuur. In het nabijgelegen natuurgebied
Bargerveen geniet u van een gevarieerd landschap van water,
moeras, heide, grasland en bos, een paradijs voor vlinders,
libellen, orchideeën en meer dan tweehonderd vogelsoorten.
U vaart verder dwars door het Veenpark, een openluchtmuseum dat u terugbrengt in de tijd van de veenafgravingen.
Hier kunt u met de boot overnachten. Op het noordelijke
deel van de route vaart u richting Groningen of het Duitse
Haren door open landschap, in de sporen van de vroegere
turfvaarders.

“Drenthe
inspireert mij tot
een leven lang
schilderen. Ik heb
mijn bestemming
gevonden.”
Vincent Van Gogh

Vestingsteden
Voor wie van cultuurhistorie houdt: de nieuwe vaarverbinding verbindt
enkele belangrijke historische bestemmingen. Leg aan en wandel door
vesting Bourtange, breng een bezoek aan Klooster Ter Apel en vaar naar het
Kasteel in vestingstad Coevorden.
Onderweg bezoekt u in Nieuw Dordrecht het Studiecentrum en Rariteitenkabinet
Brands, waar zich de in 65 jaar opgebouwde ‘collectie Brands’ bevindt.
En wat dacht u van een bezoek aan het Van Gogh-huis in Nieuw Amsterdam,
het enige, voor publiek toegankelijke huis in Nederland waar Vincent van Gogh
heeft gewoond en gewerkt.
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De Veenvaart. Kanaal met een verhaal!

Nieuwe

• Lengte 27 meter
• Breedte 4,80 meter
• Hoogte 3,50 meter
• Diepgang:
zomerpeil: 1,50 meter*
(1 april - 1 november)
winterpeil: 1,30 meter
(1 november - 1 april)
• Maximale vaarsnelheid:
6 km/uur

Emden
Delfzijl

Friesland
Leer

Groningen
Winschoten

Harlingen

Papenburg

Zuidlaren
Bourtange

Assen
Stadskanaal

*In de zomerperiode is, rekening houdend met o.a.
beperkte afmeerlocaties, een diepgang tot 1,65 meter
toegestaan.

Heerenveen

Ter Apel

Drenthe

Ems

De actuele brugbedieningstijden
worden bekend gemaakt op:
www.veenvaart.nl.

Dieverbrug
Emmen
Haren
Hoogeveen
Emmeloord

Meppel
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Coevorden
Meppen

Bent u benieuwd naar meer verhalen over de Veenvaart? Of wilt u weten welke mogelijkheden de nieuwe vaarroute u nog meer biedt?
Kijk op www.veenvaart.nl en meld u aan voor de nieuwsbrief. Dan houden wij u op de hoogte!

Duitsland
Zwolle
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Lelystad

Veendam

Drachten

Sneek

www.veenvaart.nl

Dit is een uitgave van: Provincie Drenthe in samenwerking met Gemeente Emmen, Provincie Groningen, Agenda voor de Veenkoloniën,
Gemeente Vlagtwedde, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Velt en Vecht, Recreatietoervaart Nederland en Staatsbosbeheer.
Tekst en productiebegeleiding: Senza Communicatie, Groningen - Fotografie: Anneke Bloema en Willem Jan Kleppe
Vormgeving en drukwerk: Edwin Knol, L’eds Communicate
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Voor de nieuwe vaarverbinding
gelden de volgende maximumafmetingen:

Eemshaven

e!
Vaarrout

De Veenvaart... Kanaal met een verhaal!
Vanaf juni 2013 is Nederland een prachtige vaarverbinding rijker: De Veenvaart. Deze nieuwe
route voert door de Drentse en Groninger veenkoloniën. Hier ziet u – als u er de tijd voor neemt vanaf de boot én op de wal hoe het landschap, de natuur en de cultuur zich door de eeuwen heen
hebben gevormd. Van de ijstijd tot nu. Kanaal met een verhaal!

Drenthe doet wat met je

Grafische vormgeving: L’eds Communicate
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