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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

De Veenvaart. Kanaal met een 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.

Ontdek het verhaal
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.
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“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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Voor de nieuwe vaarverbinding
gelden de volgende maximumafmetingen:

Eemshaven

• 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
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*In de zomerperiode is, rekening houdend met o.a.
beperkte afmeerlocaties, een diepgang tot 1,65 meter
toegestaan.
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De actuele brugbedieningstijden
worden bekend gemaakt op:
www.veenvaart.nl.
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www.veenvaart.nl

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!

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.
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