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Beleef de geschiedenis  
van het veen...

BEZOEK ONS
GEHEEL VERNIEUWDE
EXPOSITIEGEDEELTE

Het Veenmuseum staat nooit stil. Er wordt 
voortdurend verder gebouwd. Ook richten wij 
periodiek wisselexposities in. Daardoor loont het de 
moeite om vaker een bezoek te komen brengen!

Ligging 
Het Veenmuseum ligt nabij de ANWB fietsroutes LF 14a en 
LF 14B en is daarom een uitstekend rustpunt met een mooi 
terras voor een kop koffie/thee en een rondleiding. 

Openingsperiode:
Tussen 1 april en 1 november
Openingstijden: zie www.veenmuseum.nl

Groepen:
Groepsbezoek met uitleg vanaf 15 personen op 
afspraak mogelijk, ook buiten de openingstijden. 
Reserveringen liefst per e-mail of telefoon.

Entreeprijzen:
Er wordt een vrijwillige bijdrage verwacht 
(indicatie minimaal €2,50 p/p).

Wilt u Het Veenmuseum steunen?  
Uw gift, schenking en donatie is van harte 
welkom, maar ook nodig om alles draaiende te 
houden. U kunt uw donatie overmaken naar:
Stichting Het Veenmuseum
NL30 RABO 0368 8497 75 

Het Veenmuseum is ANBI erkend.

oplaadpunt voor 
uw fiets!

gratis grote 
parkeerplaats!

Afslag N36 en volg: 

Afslag N36 en volg: 



Bekijken en beleven!Leerzaam én leuk!

Bekijk het zelf
In originele veentreintjes kunnen de bezoekers vervolgens 
over het buitenterrein gereden worden. Het treintje heeft 
diverse tussenstops. Zo kunt u de ingerichte veenhutten, 
de typerende oude Vriezenveense boerderij en het winkeltje 
bezichtigen. In het winkeltje vindt u ook de gelagkamer, 
waar vroeger de lonen werden uitbetaald en ten dele in 
vloeibare vorm werden omgezet.

Het terrein is helaas niet geschikt voor rolstoelen. 
Minder mobiele mensen kunnen wel met het treintje 
mee om op die manier toch te kunnen genieten van de 
bezienswaardigheden.

Het museumterrein kan ook uitstekend via de wandelroute 
worden bekeken. De duur is ongeveer 30 minuten.

Nog maar honderdvijftig jaar geleden zag deze streek 
er heel anders uit. Voor zover het oog reikte was het 
één grote vlakte met hoogveen. 

De monniken van het klooster in Sibculo aan het eind van de 
middeleeuwen waren de eersten die de wildernis begonnen te 
ontginnen en ook vanuit Vriezenveen en Den Ham vond op 
kleine schaal bebouwing en afgraving van turf plaats.
Maar pas na 1850, toen de kanalen met hun wijken werden 
gegraven, kwam de grootschalige, industriële vervening op 
gang. Vanuit diverse delen van het land streken veenarbeiders 
neer om het enorme veenpakket te ontginnen. Dorpen als 
Westerhaar-Vriezenveensewijk, Vroomshoop, Kloosterhaar en 
De Pollen verschenen op de kaart en kwamen tot ontwikkeling. 

Het ‘Bruine Goud’ werd intensief afgegraven om het hele land 
van brandstof te voorzien. Totdat elders in het land kolen 
en gas werden gevonden. Binnen zeer korte tijd werd turf 
als brandstof door deze twee nieuwe delfstoffen vervangen. 
De overgang was zo abrupt, dat het niet meer lonend was 
het laatste stuk hoogveen te ontginnen. Daar hebben we 
een prachtig wandel- en natuurgebied aan te danken, de 

Engbertsdijksvenen.

Beleef de geschiedenis van het veen!
Aan de rand van dit uitzonderlijke 
Natura2000 gebied vindt u Het 
Veenmuseum. 

Het Veenmuseum is een uniek gelegen, 
kleinschalig buitenmuseum, ontstaan vanuit 
het dorp Westerhaar-Vriezenveensewijk, 
waar bezoekers op een onderhoudende 
wijze en in een informele sfeer in 
contact gebracht worden met het 
leven, wonen en werken in de tijd 
van de vervening van Noord-Twente 
tussen 1850 en 1950.

Alles in beeld
Het expositiegedeelte, dat in 
2020 volledig is vernieuwd en 
gemoderniseerd, brengt alle facetten van 
het veengebied in beeld: de natuurhistorie, ontstaan 
van het hoogveen, wonen en leven in het veen, grootschalige 
vervening en de ploegen zwoegende arbeiders. Alles passeert 
de revue, waarbij onze vrijwilligers u graag extra uitleg en 
ondersteuning geven.

een ritje met een
 echte veentrein

de werktuigen
van weleer

wonen en werken 
in het veen

Oonze taal hef hier  
een daalderse plekke!

een geheel vernieuwde 
expositieruimte

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  
Europa investeert in zijn platteland


