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Tussen het Friese Merengebied en de kanaten in Drenthe Lig-

gen de 0pstertandse Compagnonsvaart en het Tjongerkanaa[.
Deze vaarverbinding, bekend onder de naam Turfroute, is

popu[air bij motorbootvaarders. Het vaarwater loopt voor een
groot deel langs of door de bossen van de Friese Wouden,

maar ook [angs de zandverstuivingen bij Appelscha waar een
echt woestijnktimaat heerst. Noteer al.s tip voor votgend jaar.
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VAARTOCHT

De Turfroute 

-

Waar komt de naam Turfroute
vandaan? In lang vervlogen tij-
den bestond het zuidoosten van
Friestand uit een uitgestrekt
moerasgebied. Na verloop van
tijd ontstond in dit gebied, net
als in andere deten van Neder-
land, veen. Vanuit Heerenveen
werd de veengrond afgegraven
omdat gedroogde veen, ook
wel turÍ genoemd, een goede
brandstof was. De laag veen-
grond werd in [angwerpige
bLokken afgestoken, zodat het
gemakkeLijk te stapeten was.
Na droging bteven de btokken
deze vorm houden.
Eigenaren van veengronden
richtten samenwerkingsverban-
den op, zoats de Schotertandse
en de 0psterlandse Compagnie,
om een grootschatige aanpak
van de turfwinning mogeLijk te
maken. Er werden kanalen ge-
graven om de afgegraven turf
af te voeren. Een voorbeetd
hiervan is de 0pstertandse
Compagnonsvaart, die in de
periode 1ó30 tot 1830 met de
schop werd gegraven. Maar
ook kanaten ats de Drentsche
Hoofdvaart en de Hoogeveense
Vaart en een aantaI kanalen in
de Pee[ hebben een dergeLljke
ontstaa nsgesch ieden is.

In de loop van de twintigste
eeuw nam de vraag naar turf af,
waardoor veel van deze kanaten
gesloten werden. Vaak dreigde
ook demping van [deten vanl
kanaten. Dit tot teek ook weg-
gel.egd voor de 0pstertandse
Compagnonsvaart, toen er in
1974 ptannen werden gemaakt
om in Gorredijk de vaart te dem-
pen om daar parkeerptaatsen
van te maken. Pater van Ulden
uit Gorredijk kwam daartegen in
het geweer en dat leidde tot de

oprichting van de Stichting De
Nije Kompanjons, die sindsdien
met veel succes heeft gestre-
den tegen de stuiting van deze
vaarweg, bekend geworden ats
de Turfroute. Hoewel het Tjon-
gerkanaaI een totaal andere
ontstaansgeschiedenis heeft,
is ook deze vaarweg onder de
hoede van de vrijwitLigers van de

Stichting De Nije Kompanjons
gekomen. Jaarl.ijks maken tus-
sen de 1.500 en 2.000 passanten

gebruik van de TurÍroute.
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anaf de Drentsche Hoofdvaart nemen we de afslag bij Smilde. Voor ons
ligt een recht stuk kanaal: de Witte Wijk. Na een minuut of tien varen
ligt de eerste sluis van de Turfroute voor ons. We kopen een vignet op
de sluis en worden naar beneden geschut. Als we de sluis uitvaren, varen
we Friesland binnen.
Het is aan het einde van een druilerige zond,ag. Van een eerdere vaartocht

over de Turfroute weten we dat bij de zelÍbedieningsbruggen vaak kinderen uit de buurt
op wacht staan om voor een kleine vergoeding de brug te openen. Maar kennelijk hebben
ze er met dit weer niet veel zin in. Dus hijsen we onszelf in onze regenjassen. Het is even
pvzzelen, maar dan weten we hoe de brug van de vergrendeling af moet. Inmiddels zijn
we al behoorlijk nat geregend. Bij de volgende brug hebben we meer geluk: daar staan
een paar dappere kinderen klaar. Dankbaar varen we door de geopende brug en vanuit
de kuiptent doen we een donatie in het uitgestoken klompje. Niet veel later l<omen we
aan in Appelscha. Ondertussen korpt de regen met bakken uit de hemel, dus we besluiten
het voor vandaag voor gezien te houden.

Friese Sahara
De volgende dag lijkt het iets beter weer te zijn. Meteen als we Appelscha invaren, komen
we bij een sluis, het Bovenstverlaat. De sluiswachter brengt ons ongeveer anderhalve
meter lager. Na het water tanken pakken we een rugzak in en gaan eropuit. vlakbij Ap-
pelscha ligt namelijk het Aekingerzand, ook wel de IGle Duinen genoemd. Dit is een van
de laatste 'levende' stuifzandgebieden van ons land en onderdeel van het Nationaal Park
Drents-Friese Wold. Vanaf de boot is het mogelijk om erheen te wandelen (of te fietsen)
en het is bijzonder de moeite waard.
Het eerste deel van de wandeling voert door dennenbos, gemengd bos en langs vennetjes.
Daarna wordt het meer heideachtig. we picknicken onderweg op de heide en beklim-

in de zomer kan de

men een uitkijktoren, waarvandaan we de 'Friese
Sahara'zien liggen. Het stuifzand is ontstaan door-
dat de heidevelden die hier lagen, té intensief wer-
den gebruikt, waardoor kale plekken ontstonden.
In de negentiende eeuw dreigde het oprukkende
stuifzand zelfs Appelscha onder te stuiven. Dit pro-
beerde men tegen gaan door het aanplanten van
bossen. Het bijzondere van het stuifzand is, dat het
woestijnachtige eigenschappen heeft. Niet alleen
uiterlijk, maar ook qua klimaat: op een zonnige
dag in de zomer kan de temperaratuur oplopen tot
boven de 50" C, en in een heldere nacht kan het

vlak boven het zand behoorlijk vriezen, zelfs midden in de zomer.
De volgende dag is weer een vaardag. Het is beter weer dan de afgelopen dagen, de zon
schijnt volop. Al voor negen uur gooien we los in de hoop als eerste voor het Stokersver-
laat, de tweede sluis in Appelscha, te liggen. Helaas zijn er al aardig wat boten voor ons,
we moeten een schutting wachten.

Afdaten over de Tjonger
Als we aankomen bij de volgende sluis, bij Fochteloo, liggen de schepen die voor ons uit
voeren nog in de kolk. we moeten opnieuw even geduld hebben, dus we nemen een kijkje
op de sluis. De sluizen op de Turfroute worden allemaal met de hand bediend. De deuren
worden met lange stokken open- en dichtgedaan en de schuiven in de deuren worden ook
met de hand opengedraaid. De meeste sluizen in de Turfroute zijn oorspronkelijk van
hout gebouwd in de achttiende eeuw In de negentiende eeuw werden de schutkolken
vervangen door stenen exemplaren met een bijbehorend sluiswachtershuisje. Dat is vaak
erg mooi, zoals hier in Fochteloo.
De doorvaart door Oosterwolde begint niet heel vlot, want er blijkt een brugwachter ziek
geworden en nu moet de sluiswachter ool< alle bruggen erbij bedienen. Tijdens het dob-
beren voor een gesloten brug plukken onze achterburen bramen vanaf de boot. Na een
tijdje komen zelangszij om ons ook een schaaltje te geven. Al vrij snel daarna kunnen
we door de brug varen, want de sluiswachter-met-baard van sluis Fochteloo is te hulp
geschoten. Dankzij zijn hulp varen we toch nog vlot door Oosterwolde en kunnen we al
gauw schutten in het Nanningaverlaat, de sluis van Oosterwolde.
Als je dit sluisje uitvaart, moet je onder de zogenaamde ' Flippobrug, door, een brug met
een nogal fantasierijke vormgeving. Niet lang daarna kom je voor de keuze: bakboord uit
naar het rjongerkanaal, of rechtdoor en op de opsterlandse compagnonsvaart en op de
'echte'Turfroute blijven. Wij kiezen voor de gekanaliseerde Tjonger, die ook wel I(uinder

Op een zonnrge dag

temperatuur oplopen
tot boven de 5ooc



De hettingen van de Kale

Duinen nodigen uit om hard

vanaÍ te draven.
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wordt genoemd. Ons plan is namelijk om, via een lus door het Friese-Merengebied, weer
terug te varen over de Opsterlandse Compagnonsvaart. De schepen die met ons opvaren,
gaan allemaal rechtdoor. Dus opeens liggen we als enigen in sluis III, een prachtig gelegen
sluisje met een bijpassend sluiswachtershuis. Opnieuw dalen we, deze keer iets meer dan
anderhalve meter. Op de Tjonger zijn drie sluizen om het hoogteverschil met het Friese-
Merengebied te overbruggen, één sluis minder dan op de Opsterlandse Compagnonsvaart,
dus het verval per sluis is iets groter.
De Tjonger ligt op een taalgrens. Globaal gezegd wordt aan de noordelijke kant Fries
gesproken en aan zuidelijke l<ant wordt Stellingwerfs gesproken, vandaar de twee namen
voor hetzelfde water. De Tjonger was een riviertje dat vroeger in open verbinding stond
met de Zuiderzee, het mondde uit in het Overijsselse dorp I(uinre. Tussen 1886 en 1888
werd de Tjonger gekanaliseerd.
Het Tjongerkanaal heeft een heel ander karakter dan de Opsterlandse Compagnonsvaart,
de panden lijken wat rechter en het eerste deel van het Tjongerkanaal voert tussen.vrij
lage dijkjes. Na sluis II liggen er af en toe beboste vennetjes of afgesneden meanders van
de Tjonger langs de oever. Midden tussen de bossen, ergens halverwege het Tjongerka-
naal, ligt het 900 jaar oude brinkdorp Olderberkeap. Het is per schip te bereiken via een
zrjvaart. We leggen aan in de passantenhaven, de Uutwiek. Met een van de leenfietsen
van de haven gaan we naar het dorp voor boodschappen. Centraal in Oldeberkeap ligt
de Bonifatiuskerk, waarvan de oudste delen al uit 1125 stammen.

Weilanden met koeien
De volgende dag varen we weer verder. Al vrij snel volgt de volgende sluis, tevens de
laatste op het Tjongerkanaal: sluis I. Voorbij de sluis komen er wat meer bochten in het
vaarwater. Het dorpje Mildam ligt in zo'n bocht met een brug aan het water mooi te we-
zen. Langzamerhand wordt het landschap meer zoals we dat van Friesland gewend zijn:
vlak en met gras tot aan de horizon.
Bij de Engelenfeart gaan we stuurboord uit. We
varen Heerenveen even in, want dat is een van
de weinige steden in Friesland waar we nog nooit
geweest zijn. Na een paar uur verlaten we de stad
weer over het Hearrenfeanster I(anaal. We over-
nachten aan een graswal van de Marrekrite, met
uitzicht over eindeloos liikende weilanden met
koeien.
De volgende dag varen we via Akkrum en Nes de

Boarn op. Het is windstil en grijs weer. De boerde-
rijen op de oever spiegelen in het rimpelloze water.
Terwijl we door het schilderachtige dorpje Aldeboarn komen, wordt het steeds donkerder
en net als we door het laatste draaibruggetje varen, breekt een enorm onweer los. Als
het een paar uur later weer wat opgeklaard is, gaan we het dorp in. Aldeboarn ligt aan
een slinger in het riviertje de Boarn, en het lijkt wel of de mooiste gevels van het dorp
aan het water staan.

Stijgend door Opsterland
In Gorredijk komen we voor een sluis te liggen. Gorredijk was in de achttiende eeuw
een belangrijk en welvarend handelsstadje, ontstaan als veenl<olonie na het graven van
het eerste deel van de Opsterlandse Compagnonsvaart rond 1630. Aan de Hoofdstraat
ligt Streekmuseum Opsterlán, met veel wetenswaardigheden over de geschiedenis van
de turfwinning.
We stranden bij de eerste sluis na Gorredijk, omdat het vijf uur is. En zo overnachten we
in Lippenhuizen. De volgende dag nemen we binnen een paar uur drie sluisjes omhoog,
die vrij kort achter elkaar liggen: Lippenhuizen, Hemrik en Wijnjeterp. Na sluis Wijnjeterp
en een drietal bruggen ligt er bij het dorp I(ein Groningen opeens een haakse bocht in
de vaart. Daarna wordt de Opsterlandse Compagnonsvaart erg smal en de groene oevers
rijzen steil omhoog. De brugwachter die rond Donl<erbroek twee ver uit elkaar liggende
bruggen bedient, fietst over het jaagpad van brug naar brug. Niet lang na Donl<erbroek
komen we weer bij de Flippobrug aan, waar we op de heenweg afsloegen naar de Tjonger.
Vlot varen we door Oosterwolde en Appelscha. Voor de nacht leggen we aan in de Witte
Wijk, vlak buiten Smilde.
Als we weer vertrekken, doet de brugwachter twee bruggen tegelijk voor ons open, de laat-
ste brug over de Witte Wijk en de eerste over de Drentsche Hoofdvaart in de richting van
Meppel. Wij slaan af richting Assen. "Meppel is die kant op hoor!", roept de brugwachter
ons toe. Maar wij willen verder naar het noorden, we zijn het hier nog lang niet zat!

verbinding stond met
de Zutderzee

Vaarinformatie 

-
De Turfroute is een stelsel van
kanaten en vaarten in de zuid-
oosthoek van Friestand. Men
onderscheidt wel de 'grote'

en de 'kleine' Turfroute. De
grote Turfroute is een circuit
van bijna 200 kitometer, met
daarin de kteine TurÍroute en

een retourtocht door de kop
van Overijsset over het Meppe-
Lerdiep en de Drentsche Hoofd-
vaart. Hoewet dit officieel. niet
bij de Turfroute hoort, loont het
de moeite om door het meren-
gebied van de ene tak naar de

andere tak te varen om op die
manier een rondje te varen,
zoats wij deden: heen via het
Tjongerkanaat, een lus maken
via Heerenveen, Nes, Atdeboarn
en de Nije Feart en weer terug
naar de 0pstertandse Compag-
nonsvaart. Trek hier wel onge-
veer een week voor uit, want in
totaaI Liggen er twaa[f stuizen in

de Turfroute. En er moeten tien
bruggetjes zelf bediend wor-
den! Over het atgemeen word
je bij de 'bediende' bruggen en

sluizen redetijk snel gehotpen,

want de brug- en stuiswachters
geven via de tetefoon aan etkaar
door wanneer er scheepvaart te
verwachten is. Atleen bij drukte
kan weI eens wachttijd ontstaan,
omdat er hooguit vier boten in
de sl.uiskotken passen.

De turfroute is geopend van 1ó

mei t/m 1ó september. Voor het
eenmalig bevaren van de Turf-
route is een vaarvignet verpl.icht,
dit kost € 15. Hiermee zijn in één

keer alte brug-, tig- en stuis-
gelden betaatd. Het vignet is te
verkrijgen op de Damstuis bij
Appetscha, Vertaat I in Gorre-
dijk en SLuis I tussen Mildam en

0tderberkeap. ln principe mag
je overal voor korte tijd aanteg-
gen. Verspreid over de Turfroute
zijn op veeL aanlegptaatsen en
passantenhaventjes aangelegd,
en overaI Lig je gratis, met uit-
zondering van haven de Uutwiek
in Ol.deberkeap.

In ANWB Wateratlas B, Gro-
ningen en Drenthe, staat een
gedetaitl.eerde kaart van de
Turfroute. Voor de exacte bedie-
ningstijden van de bruggen en

stuizen, zie ANWB Wateralma-
nak dee[ 2, onder 0pstertánske
Kompagnonsfeart en Tsjonger.

De Tjonger was een
'l
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