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De VeenVaart VerbinDt 
DiVerse waterwegen in het 

grensgebieD Van Drenthe, 
groningen en DuitslanD 
met elkaar. behalVe een 

‘ronDje Drenthe Doen’, kun 
je nu ook Via een snellere 

route naar berlijn.

VeenVaart 
De

ontdekkingstochten
vanuit drenthe

et in 2013 geopende Koning Willem 
Alexanderkanaal (ook wel Alexan-

derkanaal) is een nieuw gegraven vaarweg 
met een lengte van zes kilometer. Het ligt 
ten zuidoosten van Emmen en loopt van 
de Bladderswijk bij Oranjedorp naar het 
Scholtenskanaal. Via het Scholtenskanaal 
is het verbonden met enkele kanalen uit 
de negentiende eeuw, die onlangs weer 
bevaarbaar zijn gemaakt. Het passeert de 
Hondsrug, een heuvelachtige zandrug uit 
de ijstijd. Omdat dit hoger gelegen terrein 
overgestoken moet worden, was het bij de 
aanleg van het Alexanderkanaal lastig om 
de watertoevoer te regelen. Dit resulteerde 
in twee bijzondere sluisontwerpen (zie ver-
derop). 

Berken en stenen
Het Alexanderkanaal loopt door een veen-
landschap met berken en lijsterbessen op 
de oever. Elders vaar je tussen de velden of  
langs een door bos omgeven vennetje. Op 
veel plaatsen zie je keien op de oever, die 
bij het graven van het kanaal naar boven 
kwamen. Ze werden in de ijstijd door het 
oprukkende ijs vanuit Scandinavië achter-
gelaten. Dit zijn dezelfde soort stenen waar 
de hunebedden van gemaakt zijn. Rond de 
Koppelsluis ligt het Oosterbos, onderdeel 
van Geopark de Hondsrug.

tekst en foto’s: frank koorneef

varen 
langs de
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oude kanalen open
ste plekken van ons land waar nog levend 
hoogveen te vinden is: Berkenrode. Langs 
de vaart ligt ook het Veenpark, een open-
luchtmuseum dat de herinnering aan de 
veenafgravingen levend houdt. Het laatste 
deel van de Sint Jozefvaart komt met een 
beweegbare brug uit in het Oosterdiep, 
waar je stuurboord uit vrijwel direct kunt 
afmeren in het centrum van Barger-Com-
pascuum. Wel loopt het Oosterdiep direct 
na de aanlegplaatsen dood, de doorgaande 
vaart bereik je door bakboord uit te gaan. 
Vanaf  hier loopt het Oosterdiep bijna pal 
noordwaarts en van tijd tot tijd passeer je 
een sluis of  beweegbare brug. Bij een knik 
in de vaart ligt Emmer-Compascuum aan 
het water. Vijf  kilometer verderop kom je 
uit op een splitsing: stuurboord uit loopt 
het Haren-Rütenbrockkanaal naar de Eems 
in Duitsland, rechtdoor ga je richting Ter 
Apel. Vanaf  Ter Apel kun je verder noord-
waarts varen via het Ruiten-Aakanaal en 
het Stadskanaal.

et het graven van het Alexanderka-
naal was nog niet de hele vaarver-

binding klaar; om de aansluiting compleet 
te maken moesten er diverse oude kanalen 
opnieuw bevaarbaar gemaakt worden. 
Deze kanalen zijn gegraven in de tijd van 
de vervening, dus vanaf  het midden van de 
negentiende eeuw. Ze dienden niet alleen 
om het veen te ontwateren, maar ook om de 
gewonnen turf  af  te voeren. Nadat er geen 
turf  meer werd gestoken in deze regio, liep 
het gebruik van de kanalen steeds verder 
terug. Uiteindelijk werden ze eind jaren 
zestig gesloten. 
Dit stelsel, gecombineerd met het Alexan-
derkanaal, wordt de Veenvaart genoemd. 
Het Koning Willem Alexanderkanaal 
komt een paar honderd meter voorbij de 
Koppelsluis uit in het Scholtenskanaal, 
waar je met een scherpe bocht bakboord 
uit draait. Het Scholtenskanaal is mooi 
gelegen tegen een bosrand aan. Je volgt 
dit kanaal overigens maar voor een kilo-
meter, dan volgt weer een haakse bocht 
waarmee je de Sint Jozefvaart bereikt. Hier 
vaar je onder meer langs een van de laat-

M

3x doen

Het Veenpark
Het Veenpark is een openlucht-
museum dat je terugbrengt in de 
tijd van de turfwinning. Het begon 
allemaal toen inwoners van Bar-
ger-Compascuum ter ere van het 
honderdjarig bestaan van hun dorp 
de plaggenhutten van de allereerste 
bewoners herbouwden. Dit groeide 
uit tot een nagebouwde veenko-
lonie, compleet met arbeiderswo-
ningen, boerderijen, vaarten met 
ophaalbruggetjes, winkeltjes, werk-
plaatsen, een molen en een kerk. 

Wandelen in het oosterbos
In het Oosterbos, gelegen rond de 
Koppelsluis, kun je uitgebreid de 
benen strekken. Het Oosterbos is 
aangelegd op hoogveen dat niet is 
afgegraven. Dit gebied is gespaard 
gebleven dankzij het feit dat er 
zoveel versteend hout in het veen 
zat. Daardoor was de turf van deze 
plek niet geschikt om als brandstof 
te gebruiken. Er zijn aanlegplaatsen 
bij de Koppelsluis en vlak voor de 
eerste brug beneden de sluis.

naar het dierenpark
Als je zo dicht bij Emmen bent 
en je hebt kinderen en fietsen 
aan boord, is een uitstapje naar 
Wildlands Adventure Zoo Emmen 
beslist een aanrader. Het park is 
opgedeeld in drie klimaatzones: 
een jungle, een savanne en een 
poolgebied. Deze zones huisvesten 
de bij de leefomgeving passende 
diersoorten, en zijn voorzien van 
zaken als touwbruggen om het 
geheel spannender te maken.

In Wildlands Adventure Zoo 
in Emmen kunnen kinderen 
een jungletrail volgen.  
Succes verzekerd.

Kalveren zoeken verkoeling 
aan de waterkant, een zo-
mers tafereel.

In Berken-
rode is nog 

zeldzaam 
levend 

hoogveen 
te vinden
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via drenthe 
naar Berlijn
O

De Koppel-
sluis heeft 

twee kolken 
en bespaart 
de helft van 

het water

Op de Sint Jozefvaart vaar 
je door hoogveengebied.

De zwerfkeien uit de ijstijd 
kun je ook gebruiken om 
mee te spelen.

om te lezen

ebook met drentse fietsroutes
De provincie Drenthe geeft drie 
gratis ebooks uit met fietsrou-
tes rond de Drentse Hoofdvaart, 
de Hoogeveense Vaart en de 
Noord-Willemsvaart. De fiets-
routes maken gebruik van het 
fietsknooppuntensysteem, maar 
hebben doorgaande vaarwegen 
als uitgangspunt. Ze lopen door 
de natuur, langs hunebedden en 
andere bezienswaardigheden. Kijk 
op www.drenthe.nl/ebooks.

Gids voor de hunebedden in 
drenthe en Groningen
Hunebedden zijn de oudste monu-
menten van Nederland. Meer dan 
vijfduizend jaar geleden werden 
ze gebouwd door het Trechter-
bekervolk, dat gebruik maakte 
van zwerfkeien die in de ijstijd uit 
Scandinavië naar Drenthe zijn mee-
gevoerd. In deze gids vind je infor-
matie over alle 54 hunebedden die 
dit deel van Nederland rijk is. ISBN 
9789040007040

ngeveer halverwege Emmer-Com-
pascuum en Ter Apel takt het 

Haren-Rütenbrockkanaal af, waarmee je de 
Eems in Duitsland bereikt. Dit is de enige 
manier om via beschut binnenwater naar 
Duitsland - of  wat ruimer gedacht: Berlijn 
- te varen. Tot voor kort moest je omvaren 
via Groningen om het Haren-Rütenbrock-
kanaal te bereiken, maar dat hoeft dus niet 
meer. 
Er zijn nog andere opties richting Ber-
lijn: de ‘zuidelijke route’ via de Rijn, het 
Wesel-Dattelnkanaal en het Dortmund 
Eemskanaal naar het Mittelandkanaal. 
Deze route heeft als nadeel dat je op de 
Rijn tegenstrooms vaart. Daarnaast is er 
de ‘noordelijke route’ via Groningen, de 
Dollard en Eems, die op een aantal plaatsen 
het karakter van echt open water heeft en 
daardoor alleen geschikt is voor zeewaar-
dige schepen en schippers met het ICC voor 
kustwateren. 
Het Haren-Rütenbrockkanaal is gegraven 
tussen 1870 en 1878 om de rivierschippers 

van Haren extra mogelijkheden te geven 
om te kunnen concurreren met de in die 
tijd sterk opkomende spoorwegen. Tegen-
woordig staat het gehele kanaal inclusief  
kunstwerken en bouwwerken onder monu-
mentenzorg.

Rondje Veenkoloniën
Maar je hoeft de Veenvaart uiteraard niet 
uitsluitend te gebruiken om naar Duits-
land te varen: met dit kanaal kun je ook 
een vaarlus maken die helemaal in Neder-
land blijft. Zo is dankzij de Veenvaart een 
‘rondje Veenkoloniën’ mogelijk via het 
Noord-Willemskanaal, de Drentse Hoofd-
vaart, de (Verlengde) Hoogeveense Vaart en 
een van de drie kanalen tussen Ter Apel en 
het Winschoterdiep. Onderweg doe je ste-
den als Groningen, Assen en Meppel aan, 
maar ook kleinere plaatsen als Bourtange 
en Winschoten. Het landschap op de oevers 
is zeer gevarieerd en het vaarwater is ver-
geleken met veel andere watersportgebie-
den heerlijk rustig.
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dRentHe App

Deze geeft uiteenlo-
pende informatie over 
activiteiten in Drenthe, 
verdeeld over zes 
regio’s. In de Appstore 
of Google Play.

n het Alexanderkanaal liggen twee nieuwe sluizen. Omdat ertussen 
het hoogste kanaalpand ligt, moet men zuinig met water omgaan. 

Daarom hergebruiken de sluizen een groot deel van het water, elk op hun 
eigen manier. De Spaarsluis heeft spaarbekkens, die zeventig procent van 
het water hergebruiken. De Koppelsluis bespaart op een andere manier. 
Omdat bij deze sluis het hoogteverschil vijf  meter is, is hier een dubbele sluis 
gebouwd, met twee kolken achter elkaar. Het zakkende water van de hoge 
kolk vult de lage kolk, zodat steeds slechts de helft van het water nodig is. 

Vernoemd naar Klaziena
Willem Albert Scholten was in de negentiende eeuw een Groninger indus-
trieel, rijk geworden van aardappelmeel. Hij stichtte een imperium van 24 
fabrieken in binnen- en buitenland en had zodoende de eerste Nederlandse 
multinational. Toen hij in Drenthe veengebieden aankocht, noemde hij een 
van de dorpen Klazienaveen, naar zijn vrouw Klaziena. Zoon Evert Jan zette 
het bedrijf  van zijn vader voort en hij liet in de regio vijf  kanalen aanleggen, 
die hij naar zijn kinderen noemde. Zo ontstonden de Catovaart, Johanvaart, 
Margrietvaart, Willemsvaart en Willem Albertsvaart.  

slimme 
sluizen
I

Scholten 
noemde 

een dorp 
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Klaziena

VAARinfoRmAtie

Veenvaart
Het traject van Klazienaveen, aan 
de Verlengde Hoogeveense Vaart, 
tot waar het Haren-Rütenbrockka-
naal aftakt is ongeveer 21 km. Je 
passeert 7 sluizen, 9 vaste en 13 
beweegbare bruggen. De eerste 2 
sluizen passeer je stijgend, de laat-
ste 5 dalend. Het verval wisselt per 
sluis. De kolken van nieuwe sluizen 
(Spaarsluis en Koppelsluis) zijn 
voorzien van glijstangen, die het 
stijgen of dalen vergemakkelijken. 
Er zijn onderweg aanlegplaatsen te 
vinden, vaak midden in de natuur.
Maximale scheepslengte: 27 m
Maximale breedte: 4,80 m
Maximale doorvaarhoogte: 3,50 m
Maximale diepgang 1,50 m (van 
april-nov) 1,30 m (van nov-april)
Maximum snelheid: 6 km/uur

Haren-Rütenbrockkanaal
Het Haren-Rütenbrockkanaal heeft 
een lengte van ongeveer 14 kilo-
meter en loopt van het grensstadje 
Rütenbrock naar Haren aan de 
Eems. Je passeert 4 sluizen en 10 
beweegbare en 2 vaste bruggen. 
Vlak na het begin van het kanaal 
ligt een openstaande sluis, de eer-
ste sluis in Duitsland is stijgend, de 
rest dalend. Alle bruggen en sluizen 
worden op afstand bediend vanaf 
sluis I in Haren. Onderweg zijn geen 
aanlegplaatsen, alleen wachtplaat-
sen. In het Duitse stadje Haren ligt 
een aanlegsteiger in het kanaal, en 
er is een jachthaven aan de Eems.
Maximale scheepslengte: 33 m
Maximale breedte: 6 m
Maximale doorvaarhoogte: 4,50 m
Maximale diepgang 1,50 m
Maximum snelheid: 5 km/uur


