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Miljoenenplan impuls voor recreatievaart en terugbrengen 
cultuurhistorie veenkoloniën

'Van Turfvaart naar Toervaart' moet na
drie jaar vaartoerisme in Drenthe en

Groningen oppeppen 

ASSEN – Binnenkort wordt begonnen met de aanpak van het project ‘Van Turfvaart naar 
Toervaart’, dat dient om het vaartoerisme in Drenthe een Groningen een flinke impuls te 
bezorgen. Er is jarenlang aan het plan gewerkt de waterverbinding tussen het 
Zuidlaardermeer, Hoogezand en Bareveld te herstellen en een nieuw verbindingskanaal aan te
leggen tussen Veendam en het Kieldiep.  De plannen zijn uitvoeringsklaar en vrijdag vindt in 
Kropswolde de feestelijke starthan-deling plaats van het project, dat een investering van € 
15.500.000,  ex BTW vergt. Het werk moet in 2008 worden opgeleverd.
Het gaat hier om het herstellen en weer bevaarbaar maken van het kanalenstelsel tussen het 
Zuidlaardermeer en Hoogezand en Bareveld. Uiteindelijk moet het in 2008 mogelijk zijn om te 
varen vanaf het Zuidlaardermeer naar Oost-Groningen en vice versa. Alle betrokken partijen 
verwachten met dit project het (vaar)toerisme in Groningen en Drenthe een flinke impuls te kunnen 
geven. Verschillende bruggen en sluizen worden in oude staat hersteld, zodat de cultuurhistorie van 
de streek een flinke oppepper krijgt. 
Een uniek veenkoloniaal lint wordt daarmee gerestaureerd. Het water komt weer centraal te 
liggen in de dorpen en er ontstaat, na het beëindigen van de turfvaart, weer nieuw leven op 
het water: de recreatievaart. 

Zuidlaardermeer centraal in     vaarroutes

Met deze nieuwe vaarverbindingen komt het Zuidlaardermeer centraler in de vaarroutes te liggen. 
Op dit meer zijn diverse ontwikkelingen gaande. Zo worden het Zuidlaardermeer en de vaargeulen 
door het meer nu uitgebaggerd. De ontwikkeling van de vaarverbindingen sluit hier goed bij aan.
Werken die in 2005 in uitvoering komen zijn: Bouw van een nieuwe sluis in de Leinewijk nabij 
‘De Toekomst’; Baggeren in de Leinewijk; Bouw nieuwe brug in de Zuidlaarderweg te Kiel-
Windeweer; Beweegbaar maken van de vaste brug in de Woldweg nabij Wolfsbarge, 
Renoveren/vernieuwen/ beweegbaar maken van diverse fiets-/voetgangersbruggen langs het gehele
traject en Beweegbaar maken van enkele bruggen over de Leinewijk en het Kielsterdiep. 
Alle werken van het totale project worden voorbereid en begeleid door de provincies Drenthe en 
Groningen. De regie is in handen van de provincie Groningen.
Het project is een initiatief van de beide provincies, de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Aa en 
Hunze en Veendam en het Waterschap Hunze en Aa’s.
Zoals gememoreerd gaat het plan ruim vijftien miljoen euro kosten. Ongeveer de helft van dit 
bedrag wordt opgebracht door de initiatiefnemers, de rest door subsidies van de Stichting 
Recreatietoervaart Nederland en van het Kompas voor het Noorden (‘Europees geld’). 
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