
 

Heemschut Drenthe - Excursie 15 oktober 2021 

Uitnodiging voor de jaarlijkse excursie van Heemschut Drenthe op zaterdag 15 oktober. 

Tijdens deze reis/excursie bezoeken we een aantal locaties in Zuidoost Drenthe, het 

betreft bijzondere erfgoedlocaties. Daarbij gaat de reis door het fraaie maar verschillende 

landschap van Zuidoost Drenthe, zowel de Hondsrug als het ontgonnen hoogveengebied, 

dubbel genieten dus. 

De excursie vindt plaats per bus, een luxe touringcar. Het maximale aantal deelnemers 
bedraagt 40 personen. Vanuit het startpunt Hoogeveen, waar we de reis ook weer 
beëindigen, reizen we per luxe touringcar naar Zuidoost Drenthe / Emmen waar we een 
aantal bijzondere historische bezienswaardigheden bezoeken. We genieten hier ook van 
een uitgebreide lunch en reizen daarna verder Zuidoost Drenthe in. Na afronding daar van 
ons laatste bezoek historisch erfgoed, is hier een ´nazit´ met een hapje en een drankje. 
Vanuit hier reizen we weer terug naar Hoogeveen. 
 
De reis start in Hoogeveen, bij het station, waar volop gratis parkeerruimte is. De bus staat 
hiervan af omstreeks 10.30 uur gereed. De bus vertrekt kort na 11.00 uur, nadat we 
gewacht hebben op de laatste treinaankomsten rondom dit tijdstip in Hoogeveen. We 
reizen naar Emmen, waar we omstreeks 11.30 uur bij de Nabershof verwachten aan te 
komen.    
                                                                                                                                                               
Ons eerste bezoek betreft het langgraf met hunebed op de Schimmeres in Emmen, direct 
gelegen bij de Nabershof. Bij dit langgraf, het enige in Nederland,  bevinden zich twee 
hunebedden, het betreft hier een heel bijzondere erfgoedlocatie, te dateren omstreeks 
2500 jaar voor aanvang jaartelling. 
 

 langgraf en hunebedden Emmen 
 
Na bezoek aan het langgraf en de hunebedden lopen we naar de in de directe nabijheid 
gelegen Nabershof, waar we koffie of thee kunnen drinken.     
In de Nabershof bevindt zich het informatiecentrum van het Unesco Geopark De Hondsrug 
dat bezocht kan worden.                                                                                                       
Direct naast de Nabershof ligt de historische museum boerderij waar de Nabershof naar 
vernoemd is. Deze boerderij gaan we bezoeken en aansluitend hierop staat vanaf 
omstreeks 12.45 uur de lunch voor ons klaar in de Nabershof. 
 



Na de lunch, vertrekken we omstreeks 13.30 uur voor het vervolg van onze reis met een 
bijzondere tussenstop. Het betreft de ´spaarsluis´ bij Oranjedorp in de nieuwe 
vaarverbinding – het Koning Willem Alexanderkanaal – tussen Erica en Ter Apel. Dit 
kanaal, sinds 2013 in gebruik, vormt een nieuwe belangrijke schakel in het Europese 
recreatieve vaarnetwerk. Het verbindt Noord-Duitsland en Oost-Groningen via Drenthe 
met het IJsselmeer, Friesland en Midden-Nederland. 
 

 spaarsluis bij Oranjedorp 
 
Het nieuwe kanaal loopt dwars door de Hondsrug en om dit i.v.m. het forse hoogteverschil 
mogelijk te maken zijn twee bijzondere sluizen in het vier kilometer nieuw gegraven kanaal 
aangebracht, zodat nu per boot de Hondsrug doorkruist kan worden. Het betreft hier z.g. 
spaarsluizen, die nodig zijn om water op de hoogst  gelegen schutpunten te kunnen 
sparen. Het bij het schutten gespaarde water wordt voor een belangrijk deel direct weer in 
de naast gelegen waterberging gebracht en kan zo weer hergebruikt worden. 
 
Omstreeks 14.15 uur vervolgen we de reis, we gaan naar het Smalspoormuseum in Erica. 
Dit museum, geheel gerund door vrijwilligers, is gelegen in een goed bewaard 
verveningsgebied. Tot ruim na de 2e WO werd hier turf gewonnen o.a. voor de 
vervaardiging in een speciale de z.g. ´fíjnfabriek´ van turfmolm.  
 

 oorspronkelijke ´fijnfabriek´ 
 
Het Smalspoormuseum gelegen aan het Dommerskanaal, vormt een uitgebreid complex. 
Het betreft een specifiek museumgebouw met veel aandacht voor de historische 
ontwikkeling in het Zuidoost Drentse hoogveengebied en de rol van het smalspoor hierbij. 
Tevens is er een uitgebreid emplacement en materieel depot.  



U kunt zich hier uitgebreid informeren over deze historisch gezien interessante 
ontwikkeling opgang en neergang turfwinning in Zuidoost Drenthe. 
Ook is er gelegenheid een interessante rondrit per smalspoortrein door het veengebied te 
maken, waarbij tevens een bezoek aan de “fijnfabriek” gebracht wordt, waar de turf werd 
verwerkt tot turfmolm. 
 
Het bezoek aan het smalspoormuseum sluiten we af met een korte ´nazit´, waarbij een 
hapje en een drankje worden geserveerd. Omstreeks 17.00 uur vertrekken we per bus 
vanaf het Smalspoormuseum naar Hoogeveen en na een reistijd van ongeveer 40 minuten 
komen we weer aan bij het station van Hoogeveen, waar de excursie eindigt. 
  
Heemschut Drenthe  

REISSCHEMA – bus om 10.30 uur gereed station Hoogeveen 

Vertrek uit Hoogeveen kort na 11.00 uur. 
± 11.30 uur – aankomst bij de Nabershof in Emmen, bezoek aan het naastgelegen langgraf 
en hunebedden. daarna naar de Nabershof, ontvangst met koffie of thee. 
Hier bevindt zich het informatiecentrum van het Unesco Geopark De Hondsrug en de 
direct naast de Nabershof gelegen museumboerderij, ook te bezoeken.  
 
12.45 uur - lunch in de Nabershof  
 
13.30 uur - vertrek uit de Nabershof voor vervolg excursie 
 
13.45 uur – 14.15 uur – bezoek spaarsluis Oranjedorp 
 
14.35 uur – 17.00 uur – bezoek Smalspoormuseum incl. ´nazit´ 
 
17.00 uur vertrek per bus naar Hoogeveen – reistijd omstreeks 40 minuten 
 
 
                                                                                                 

De kosten deelname reis/excursie zijn € 55,00 per persoon   

  

 


