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De KNHM (Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij) afdeling Drenthe heeft onder deze naam
inmiddels een vijftal boekjes met fietsroutes het licht doen verschijnen. Het meest recente in
deze serie heet: “Oranjekanaal”.
U zult begrijpen dat dit boekje mij als enthousiast fietser en als (oud) “aan”woner van het
Oranjekanaal bijzonder aanspreekt.
Het eerste deel van het boekje wordt gebruikt om de ontstaansgeschiedenis van het kanaal te
vertellen met de daarop volgende veranderingen tot op heden. Dit gebeurt op een prettige,
beknopte manier en is gelardeerd met vele, ook oude, foto’s.
Daarna wordt een viertal routes, variërend van 24 tot 30 km lengte, beschreven.
Niet alleen de route, maar ook wat u onderweg kunt zien krijgt de volle aandacht van de makers
en wordt met foto’s geïllustreerd .

1. Hijken 27 km
Deze route voert u van Hijken, via het Hijkermeer, Zuid-Hijkerzand naar Oranje. Hier is
de voormalige aardappelmeelfabriek met de vloeivelden en de tunnel naar de
uitkijktoren Diependal. Dan via de Smildegersluis, de Molenwijk met sluis naar Smilde en
via het Hijkerveld finishen we in Hijken.
2. Orvelte 28 km
Voor de Orvelters de meest aantrekkelijke, want vanuit Orvelte te fietsen.
Via de Schapendrift, langs het kanaal over de oude ophaalbrug verder langs de
vlasfabriek en mijn “oude” woning voert de route u door het prachtige gebied van de
Elperstroom naar Elp. We verlaten Elp via het Westerveld en komen weer bij het kanaal
wat we verder volgen tot de Zwiggeltersluis. Verder door Zwiggelte en via de
Westerborkerstroom naar Westerbork. Over de Es en de Kromboom komen we weer in
Orvelte terug.
3. Schoonoord 24km
Schoonoord is ontstaan als steunpunt van de kanaalmaatschappij en uitgegroeid tot een
dorp. We vervolgen het kanaal tot aan ’t Haantje om dan verder door het Kibbelveen en
de boswachterij Sleen via de grafheuvel naar het kanaal terug te keren. Via Wezuperbrug
bereiken we het eindpunt in Schoonoord.
4. Emmen 30km
Vanuit Emmen gaat deze route eerst van het kanaal af naar Bargeroosterveld en NieuwDordrecht. Hier is de “Drentsche Veen- en Middel-Kanaal Maatschappij” (DVMKM)
opgericht.
Een mooi uitstapje is de Collectie Brands en het Veenpark. Bij de koppelsluis aan het eind
van het nieuw gegraven Willem-Alexanderkanaal (2013) kunt u zien hoeveel hoogte er
overwonnen moest worden om de Hondsrug te doorsnijden. Via de Bladderswijk en
Oranjedorp komen we weer bij het laatste stuk van het Oranjekanaal terecht. We volgen
dit via Zuidbarge, Bargeres en Noordbarge om het weer te verlaten en door Westenesch
in Emmen te eindigen.
De goed beschreven routes met duidelijke kaartjes zijn voor iedereen - die van fietsen, cultuur
en historie houdt - een prettige uitdaging om nader kennis te maken met het Oranjekanaal in al
zijn facetten.
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