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Turfroute
(Gepubliceerd in NNWB Magazine 2002 en 2003)

Het is nog niet zo lang geleden dat zwaar beladen schepen via een netwerk van vaarten en kanalen
de turf vervoerden die in de veengebieden werd gewonnen. Het was hard werken in de turfvaart en
het hele, vaak grote gezin werkte mee. Waar mogelijk voer men de hele nacht door want de
concurrentie tussen de vervoerders was groot. Er wordt wel verhaald van schippers die zo vermoeid
waren dat ze hun schip ’s nachts dwars in het vaarwater afmeerden. Dan konden ze een uiltje
knappen zonder dat de concurrentie ongemerkt passeerde …. Nu wordt de route bevolkt door
toeristen en hangen er bij de sluizen geen scheepsjagers meer rond om een vrachtje op te pikken. Die
tijden zijn vervlogen, maar haar sfeer bleef voelbaar.
De Turfroute voert door de afwisselende landschappen van Zuidoost Friesland, Zuidwest Drenthe en
Noordwest Overijssel. Het is een unieke tocht die zowel over water als over land beleefd kan worden.
De dorpjes onderweg zijn vriendelijke pleisterplaatsen met alle nodige voorzieningen en vele
bezienswaardigheden. Heerlijk om doorheen te slenteren, op een terrasje te zitten, een museum te
bezoeken of als vertrekpunt te kiezen voor verkenning van het achterland. Natuurgebieden als
Nationaal Park het Drents Friese Wold, NP het Dwingelderveld, NP De Weerribben, De Wieden en het
Fochteloerveen vormen een prachtig decor voor fiets- en wandeltochten. Kortom; op en langs de
Turfroute komen ook natuur- en cultuurzoekers volop aan hun trekken.
Mede dankzij de inspanningen van een aantal enthousiastelingen, verenigd in de Friese Stichting De
Nije Kompanjons, zijn de voorzieningen langs de route elk jaar aangepast en verbeterd. Bij het
binnenvaren van de Turfroute (en dat kan zijn in Gorredijk, bij de Damsluis in Appelscha, of bij sluis I
in de Tjonger na Mildam), dient elke schipper elke keer dat hij of zij de Turfroute opvaart, een
entreebewijs te kopen voor de prijs van € 15,--. Met het entreebewijs zijn gedurende de vaartocht over
de Tjonger en de Opsterlandse Compangnonsvaart, alle brug- sluis- en ligkosten betaald. In een
passantenhaven als die van Olderberkoop moet liggeld worden betaald, maar daar zijn ook vele extra
voorzieningen aanwezig.
Op http://www.turfroute.nl/ vindt u heel veel informatie en wetenswaardigheden over de Turfroute.
Ook de provincie Fryslan heeft een vaarroutekaart van de Turfroute uitgegeven, u kunt deze
downloaden op: http://www.friesemeren.nl/files/4234/091418-Turfroute-NL.pdf

Het kaartje is slechts een globale weergave van de route. Voor exacte gegevens over brughoogten,
vaardieptes, brugbediening etc. raden wij u aan een goede vaarkaart en de Wateralmanak deel 2 te
gebruiken.

Turf

LEGENDA
vaarroute
onbevaarbaar
ontbrekende schakel
sluis
beweegbare brug
afmeerplaats

ROUTE

Vaste bruggen zijn
niet afgebeeld
Doorvaart:
Hoogte 3.30 m
Diepte 1.10 m

Genieten op het water.......
het Watersportverbond zorgt ervoor!

