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DE DRENTSCHE
HONDSRUG
Op naar het openluchtmuseum Veenpark langs de route van de Veenvaart in Drenthe. In 

het eerste deel van dit verslag vertrokken we vanuit Meppel om via Hoogeveen in 

Nieuw-Amsterdam terecht te komen. Nu maken we ons op voor het Koning 

Willem-Alexanderkanaal dat ons over de Hondsrug brengt via twee bijzondere sluizen.

HERBERT EN PETRA SCHOENMAKERS

De dag voordat we vertrekken uit 

Nieuw-Amsterdam brengen we de 

brugwachter van de Kerkbrug op de 

hoogte dat we de volgende ochtend 

vertrekken. Hij geeft aan dat we om 

09.00 uur voor de brug klaar moeten 

1

liggen. Zo gezegd zo gedaan, om pre-

cies negen uur draait de brug. Vlak 

voor de Westerveensche brug is aan 

stuurboord het Stieltjeskanaal richting 

Coevorden. Enkele schippers gaan 

die kant uit. Een buurman die dit tra-

ject al een paar maal heeft gevaren 

vanuit zijn ligplaats Zutphen vertelt dat 

het Stieltjes- en Twentekanaal een 

mooie vaarroute is met veel beziens-

waardigheden. Dit slaan we op voor 

een volgend jaar.
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‘VERLATEN NEGORIJ’
Op het KWAK varen we zo’n 6 kilome-

ter door een prachtig stukje natuur. 

Het kanaal is schitterend aangelegd; 

een beetje slingerend door de omge-

ving. Dat slingeren was ook noodza-

kelijk om het Hondsrugplateau te 

bedwingen. Brussel heeft diep in de 

buidel moeten tasten om dit mogelijk 

te maken. Een slordige 34 miljoen 

euro was nodig om het KWAK met 

een enkele en een dubbele sluis mo-

gelijk te maken. Dit project moet niet 

alleen bootjesmensen en camping-

gasten trekken maar ook dagjesmen-

sen die wandelend en fietsend door 

dit gebied hun vertier zoeken, genie-

tende van de omgeving. Door de 

toenmalige projectgroep werd ge-

schreven: “Het Koning Willem-Alexan-

derkanaal moet de transformatie van 

de veenkoloniën worden, van verlaten 

negorij aan de rand van Nederland tot 

een prachtig recreatiegebied”. Op 8 

juni 2013 was het zover en heeft Ko-

ning Willem Alexander het naar hem 

vernoemde kanaal geopend.

APARTE BELEVING
De koppelsluis is een aparte beleving. 

Je vaart de eerste sluis in en je wordt, 

in ons geval, omlaag geschut. Een-

maal beneden aangekomen gaan de 

ning Willem-Alexanderkanaal, lokaal 

bekend als het KWAK. De Spaarsluis 

is ook nieuw aangelegd in de Veen-

vaartverbinding. Na het schutten 

moeten we vastmaken. Zo kunnen de 

trialtaleten eerst hun traject veilig af-

zwemmen. Geen punt, er is genoeg te 

zien. We wandelen een klein uurtje en 

kunnen dan weer verder. Overal lig-

gen mega keien die vrijgekomen zijn 

bij het maken van het kanaal. Er is een 

‘IJstijdenpad’ (www.dehondsrug.nl) 

waarlangs verschillende kunstobjec-

ten te bewonderen zijn, zoals een 

enorm grote giraffe en een object van 

Huib Rademakers waarbij zwerfste-

nen en glaselementen in een stalen 

frame zijn gevat. 

1 Nieuw-Amsterdam met links Molen ‘Nooit-

gedacht en recht vooruit de spoorbrug van de 

treinverbinding tussen Zwolle en Emmen.

2 De Emmer Giraffe is te zien vanuit de 

spaarsluis aan het begin van het Koning 

Willem-Alexanderkanaal.

3 Langs het kanaal liggen de enorme zwerf-

keien die werden opgediept tijdens de graaf-

werkzaamheden.

2

3

TELETEKST 721
De route van vandaag gaat langs 

Erica en Klazienaveen tot we het Ko-

ning Willem-Alexanderkanaal bereiken 

met de Koppelsluis als hoogtepunt. 

Ook hier heb je bij alle sluizen goede 

afmeermogelijkheden met voorzienin-

gen. Voor de Oranjesluis kun je ook 

rechtuit Klazienaveen in varen. Hier is 

weer een mooie lange aanlegsteiger 

met voldoende inkoopmogelijkheden. 

Wij gaan echter bakboord uit, de 

Oranjesluis in. Een tegemoetkomende 

schipper maakt ons attent op de mini-

triatlon die vandaag wordt gehouden 

en dat we mogelijk oponthoud zullen 

hebben omdat er ook gezwommen 

wordt. We besluiten om gewoon door 

te varen. Er wordt weliswaar ook mel-

ding van gemaakt op Teletekst pagina 

721 onder het kopje “mogelijk korte 

stremming”. Overigens lang niet ieder-

een gebruikt teletekstpagina 721, dat 

is jammer want hier is het meest actu-

ele aanbod te vinden van stremmin-

gen op de vaarwegen. Dit is op de 

televisie te bekijken maar ook goed 

via internet te gebruiken: https://tele-

tekst-data.nos.nl/webplus?p=721. Na 

de Spaarsluis komen we op het Ko-
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4 Boten worden getrapt geschut in de koppel-

sluis van het Koning Willem-Alexanderkanaal.  

5 Het enorme vliegwiel van de stoommachine 

in de aardappelmeelfabriek op het museum-

terrein.  6 De smederij van het Openluchtmu-

seum Veenpark. 7 De veenplaggen liggen te 

drogen in het Veenpark.  8 Mooi afgemeerd 

in het Veenpark.  9 Let op. De wanden van de 

sluis in Emmer-Compascuum lopen schuin 

naar binnen af.

deuren open en vaar je de sluis uit en 

tegelijk de volgende sluis in. Deuren 

sluiten weer en je wordt verder naar 

beneden geschut. Alles even gemoe-

delijk en langs een ‘glijstang’. Tijdens 

het schutten maak ik een praatje met 

de sluiswachter. Die vertelt dat er hier 

voor een dubbele sluis is gekozen om 

ter plekke een hoogteverschil van 5 

meter te overbruggen. Bovendien 

werkt deze constructie waterbespa-

rend. Na de sluis meren we af aan een 

graskant en pakken de fietsjes om de 

omgeving te verkennen. Het schijnt 

overigens dat deze hoek in Drenthe 

zo’n 500 kilometer aan fietspaden 

heeft. 

HET VEENPARK
Onze bestemming vandaag is het 

Openluchtmuseum Veenpark. Het is 

een afstandje van niets; namelijk 4 ki-

krijgen we een goed beeld van hoe in 

die tijd de leefomstandigheden van de 

turfsteker en zijn familie waren. Over 

of hier de term ‘die goede oude tijd’ 

geldt, hebben wij zo onze twijfels. 

Zware en slechte leefomstandigheden 

waren hier aan de orde van de dag, 

des te meer waarderen wij ons hui-

dige luxe leventje. 

Het Harmonium Museum is één van 

de opvallendste gebouwen van het 

Veenpark waarin een bijzonder mu-

seum is gevestigd. Sinds 2001 vindt 

de harmoniumcollectie van Jan Vos, 

inmiddels ondergebracht in de Stich-

ting Harmonium Museum NL, onder-

dak in het Veenpark. Het museum is 

een integraal onderdeel van het Veen-

park en is vrij toegankelijk voor alle 

bezoekers, die er inmiddels meer dan 

250 harmoniums aantreffen. Het har-

monium is vanuit technisch oogpunt 

een heel ander instrument dan het 

(pijp)orgel. Toch wordt het instrument 

vaak gebruikt door organisten om 

thuis op te studeren. Meerdere orga-

nisten van naam hadden zo’n instru-

ment thuis. 

Voor een goed beeld van wat er ge-

beurde tijdens de industriële revolutie 

is een bezoek aan de aardappelmeel-

fabriek met een reusachtige stoom-

machine aan te raden. 

lometer, maar dan meren we wel 

midden in het openluchtmuseum af 

(www.veenpark.nl, red.). Een bezoek 

aan het park en een nachtje blijven 

liggen kost € 10,00 per persoon. 

Zeker de moeite waard.

In het park ervaren we hoe het zo’n 

anderhalve eeuw geleden tot de jaren 

60 van de vorige eeuw was om hier te 

leven. Allerlei oude ambachten komen 

voorbij, waarbij het turfsteken het 

voornaamste is. Ook toen al stoom-

machines gebruikt werden, is nog 

veel turf met de handgestoken. De 

belangrijkste gereedschappen waren, 

de ‘stikker’, ‘oplegger’ en de ‘krooie’. 

Je moet er niet aan denken hoeveel 

zweetdruppels hierbij zijn vrijgeko-

men. Met de oplegger wordt de met 

de stikker gestoken turf uit het natte 

veen genomen. Met de krooie wordt 

de turf naar het ‘zetveld’ gebracht en 

daar werd de natte turf ‘in slag’ ge-

legd. Tot slot staat de turf in ‘stoeken’ 

te drogen. Later werd er gebruik ge-

maakt van een door een stoomloco-

mobiel aangedreven machine die 

‘persturf’ produceerde. Deze turf is 

kleiner dan de hand gestoken versie, 

maar brandt langer en beter. Ook zijn 

allerlei andere ambachten te zien 

zoals de bakker, de smid, de schilder 

en natuurlijk de klompenmaker. Ook 

9
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LEUK OM TE WETEN
Het Koning Willem-Alexanderka-

naal telt twee sluizen waarmee een 

hoogteverschil van 6 meter wordt 

overbrugd. Dit vereist dat er zuinig 

met het water in het tussenliggende 

pand wordt omgesprongen. 

Daarom hergebruiken ze veel van 

het water. De Spaarsluis werkt met 

spaarbekkens, die tot 70 procent 

van het water hergebruiken. Bij de 

Koppelsluis gaat dit anders. Het 

hoogteverschil van 5 meter vereiste 

een getrapte sluis met twee kolken 

na elkaar. Het zakkende water van 

de hoge kolk vult de lage kolk. Zo is 

er bij het schutten steeds slechts 

de helft van het water nodig.

EEN STUKJE VERDER
De weerverwachting voor vandaag is 

buitengewoon slecht. We willen in  

Emmer-Compascuum afmeren en 

hopen daar bij droog weer bood-

schappen te doen. De route vanuit het 

Veenpark naar Emmer-Compascuum 

bevat enkele bruggen die door meerij-

dende brugwachters worden be-

diend. De twee sluizen, de 

Compascumersluis en het Jansenver-

laat, schutten we vlot. Puntje van aan-

dacht is dat de sluizen schuine 

wanden hebben dus even opletten. 

Na de Paul Krügerbrug vinden we een 

prima plek met stroom. De super-

markt is niet ver lopen gelukkig, want 

het droge moment dat we hebben is 

van korte duur. Volgens Buienradar 

krijgen we morgen beter weer. Dan 

willen we een kleine zijstap maken 

richting Duitsland. 

NAAR HAREN
De coronaregels voor Duitsland zijn 

versoepeld en we zijn volledig gevac-

cineerd waardoor we volgens de 

ReisApp van het Ministerie van Bui-

tenlandse zaken probleemloos Duits-

land in kunnen varen. We vertrekken 

weer om 09.00 uur richting de eerste 

brug. De brugwachter fietst elektrisch 

mee tot de Munsterscheveld Brug, 

daar neemt hij tegemoetkomende 

schepen weer mee richting Emmer-

Compascuum. Als we de volgende 

brug in zicht krijgen is er weer een 

collega-brugwachter die ons op staat 

te wachten. 

Een groot compliment is hier op zijn 

plaats. De bediening van alle kunst-

werken is zo optimaal dat lang wach-

ten eigenlijk niet voorkomt. De groep 

brug- en sluiswachters is voldoende 

groot om een vlotte doorvaart te be-

werkstelligen. 

In de maanden juni, juli en augustus 

zijn de bedieningstijden op alle dagen 

van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 

17.00 uur. In april en oktober zijn ze op 

zaterdag en zondag gesloten, in mei 

en in september worden de bruggen 

en sluizen op zondag niet bediend. Bij 

sommige sluizen hebben wij een six-

pack met pilsjes achtergelaten voor 

na hun werk, iets dat zeer gewaar-

deerd wordt. 

Op het Ter Apelkanaal vlak voordat 

we stuurboord uit gaan naar het Ha-

ren-Ruitenbroekkanaal (Haren-Rüten-

brock-Kanal / HRK) krijgen we nog 

het Achtste Verlaat. De eerste zeven 

hebben wij natuurlijk niet gezien want 

de telling begint noordelijker bij Bare-

veld. Goed om te weten is dat direct 

om het hoekje aan het kanaal een 

benzinestation zit met een steigertje 

en een pomp aan het water. Hier heb-

ben we tegen een redelijke prijs kun-

nen tanken. 

We varen nu Duitsland in en bij 

Schleuse IV drukken we op een meld-

knop en komt er gelijk beweging in de 

deuren. Het HRK loopt door een af-

wisselende omgeving: landerijen, 

dorpjes en bossen. Het hele kanaal is 

‘Video überwacht’ bij de kunstwerken 

en de bediening, die vanaf Haren ge-

daan wordt. De doorvaart gaat daar-

door erg vlot. Wat betreft de 

doorvaartmaten zijn dat dezelfde 

maten als in Drenthe. De openingstij-

den in de maanden mei tot en met 

september zijn maandag tot en met 

zaterdag van 08.00 - 18.00 uur met 

een middagsluiting van 13.00 - 14.00 

uur. Op zondag wordt er alleen be-

diend in de vakantieperiode van de 

Bundesländer Nordrhein-Westfalen 

en Niedersachsen. Voor nadere infor-

matie over sluis Haren kun je bellen 

met telefoonummer 0049-59324376. 

Overigens moet je bij sluis Haren € 

5,00 doorvaartrechten betalen. Na de 

laatste sluis gaan wij stuurboord de 

Ems op en heb je na 250 meter aan 

de stuurboordzijde een prachtige 

jachthaven ‘Wassersport Haren 

Ems eV’ met alle faciliteiten. 

Volgend keer:

Naar de stad Groningen
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