
 
 

De Turfroute 
 
De Turfroute gevaren in 2011 vanuit Steenwijk, via Meppelerdiep, Drentsche Hoofdvaart, WitteWijk , 
Opsterlandse Compagnievaart en de Boorne naar Akkrum. 
 
Na het prachtige BEGE-weekend in Giethoorn vertrokken wij op maandag 6 juni samen met Nico en 
Zwaantje Uiterwijk-Winkel vanuit Steenwijk om de Turfroute te varen. We dachten Havelte wel te 
halen, maar dat viel tegen, zodat we de eerste nacht hebben overnacht bij de Paradijssluis in 
Meppel. We hadden een mooi uitzicht op de Kalkovens. 
 
De volgende dag zijn we doorgevaren naar Havelte, waar we  twee dagen hebben gelegen. Het weer 
was mooi, zodat we heerlijk hebben gefietst en de omgeving hebben verkend. 
 
Donderdag 9 juni zijn we verder gegaan naar Dieverbrug, waar we nog net een plekje tussen de sluis 
en de brug  konden bemachtigen. Het ligt daar erg leuk met een Visrestaurant en een 
Chineesrestaurant vlakbij en aan het water. We hebben die avond niet gekookt, en wat heeft die 
Chinees lekkere gerechten. 
 

 
 
Ook hier hebben we twee dagen gelegen en het mooie weer nodigde weer uit om de fiets te pakken 
en te genieten van de prachtige landschappen en de vele bossen. Het Pinksterweekend wilden we 
doorbrengen in Appelscha, zodat we zaterdagmorgen vertrokken vanuit Dieverbrug. Bij Smilde vaart 
men bakboord de Witte Wijk in, waarna we na ongeveer twee kilometer de Damsluis bereikten. 



Dit is officieel het startpunt van de Turfroute, als men vanuit Drenthe deze route wil varen. Bij de 
sluis moet men 15 euro betalen. En je krijgt ook een informatiepakket. Voor dit bedrag worden bijna 
alle bruggen bediend en hoeft men nergens liggeld te betalen. Wel zijn er een aantal 
zelfbedieningsbruggen, maar wij hadden geluk, want de schooljeugd wilde graag een paar centen 
bijverdienen. 
 
In Appelscha zijn prachtige aanlegsteigers met stroom en water op de steigers. Wil je gebruik maken 
van deze faciliteiten moet je eerst een key-card kopen bij het toiletgebouw. Hiermee krijg je ook  
toegang tot de douches en toiletten. 
 

  
 
Eerste Pinksterdag  waren de weersvooruitzichten niet zo goed, maar we hebben 's morgens de fiets 
gepakt en zijn naar het Fochteloërveen geweest. 
  

 
 
Eenmaal boven in de uitkijktoren heb je een adembenemend uitzicht. Wat zijn er mooie plekken op 
aarde, dit moet je gaan zien. Op tweede Pinksterdag was er een grote braderie, waar we lopend 
naartoe zijn geweest. Daar troffen we nog een paar BEGEvaarders nl. Rudi Franken en Marinka 
Kopp.  Zij waren met de auto en hadden hun boot laten liggen in Ossenzijl. Toen we terug langs het 



water liepen, zagen we tot onze verrassing nog een BEGE en wel die van Evert en Elvira Klink. Zij 
vertelden dat het niet de bedoeling was om het hele Pinksterweekend in Appelscha te liggen, maar 
ze waren niet op de hoogte van het feit dat er tijdens de feestdagen geen brugbediening was. We 
hebben samen een poos gebabbeld. 
 
Dinsdag 14 juni zijn we weer verder gevaren naar Oosterwolde. Ook daar kun je goed liggen en het 
centrum van Oosterwolde is vlakbij. Zodat wij weer wat proviand hebben ingeslagen. Het weer was 
mooi. 
 
De volgende dag zijn we weer op pad gegaan en wel naar Donkerbroek, hier hadden we een plekje 
aan een grasveld. 
 
Er is een watertapplaats en toiletgebouw en als je lange kabels hebt is er ook stroom. Ondanks het 
slechte weer hebben we toch heerlijk van de barbecue genoten en dat alles onder de visparaplu. 
 
Donderdag 16 juni hebben we gewandeld in Donkerbroek, maar eerlijkheidshalve moeten we zeggen 
dat dit dorpje niet veel voorstelde. Wel hebben we nog een bijzondere woonwinkel bezocht nl. Sils 
Home. Het is gevestigd in een oude graanmaalderij en heeft kamers met veel antiek uit de Franse 
renaissance. 
 
Het weer nodigde ook niet uit om een fietstocht te maken en de vooruitzichten waren ook niet best. 
Er wordt veel wind en regen voorspeld, zodat we besloten om de volgende dag maar door te varen 
naar Gorredijk. In Gorredijk heb je een mooie, nieuwe aanlegplaats in een park met stroom en water 
op de steigers. 
 

 
 
We lagen hier ook mooi uit de wind. Gorredijk heeft een mooi centrum op loopafstand. 
 
Doordat het weer zo slecht was zijn we hier drie nachten gebleven. Gelukkig konden we ons in 
Gorredijk goed vermaken. Je hebt er behoorlijk wat winkels en een grote Action. De zaterdag hebben 
we dan ook  gedeeltelijk doorgebracht in het dorp en de benodigde inkopen gedaan. De sluis- en 
brugwachters waren erg aardig en we hebben dan ook verscheidene keren een praatje met hen 
gemaakt. 
 



Op maandag 20 juni was het iets beter weer dus besloten we om los te maken en naar Oldeboorn te 
varen. Om onder de vaste brug bij Oldeboorn door te kunnen, moesten we de radarbeugel laten 
zakken. De bedoeling was om dat onderweg te doen bij een aanlegplaats, die op de waterkaart 
stond. Maar deze bleek er niet meer te zijn, zodat we al varend de zonnetent en de radarbeugel 
moesten laten zakken. Dat valt niet mee met regen en wind, maar zigzaggend en bijna tegen de kant 
hebben we het toch gered. 
 
Ook in Oldeboorn hadden we een prachtig plekje aan de kade met water en stroom. Het weer was 
goed, dus de fiets maar weer gepakt. We zijn op de fiets naar Akkrum geweest, dit is een leuk dorp, 
vooral is het tehuis Coopersburg erg mooi. 
 

 
 
De volgende dag verlaten we de Turfroute en varen naar de Heerenzijlbrug bij Terhorne. 
We gaan op de fiets naar het Kameleondorp en kijken ook nog even bij Jachtmakelaar Van der Veen. 
 
Aangezien Nico en Zwaantje andere verplichtingen hadden gingen zij de volgende dag richting 
Heerenveen om het weekend weer thuis te zijn en koppelen wij er nog een weekje Friesland aan 
vast. 
 
Al met al was dit een fijne vakantie al heeft het weer ons gedeeltelijk parten gespeeld. We hebben 
ons met z'n vieren heel goed vermaakt, iedere avond klaverjassen en dan vliegt de tijd voorbij. 
 
Nog speciaal willen we vermelden, dat de sluis- en brugbediening op de route perfect was. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Klaas en Emma Bakker. 
  
 


