
Vakmensen

INDUSTRIEEL SMALSPOOR MUSEUM 
Griendtveenstraat 140
7887 TK Erica 

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★
Auto  :★ ★ ★ ★ ★ 
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★ 
Loop afstand :★ ★ ★ ★ ★ 
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★ 
Rollator :★ ★ ★
Rolstoel :★ ★ ★

Op donderdag 20 april verblijven wij de gehele dag op de zelfde locatie.

Bereikbaarheid
Het Industrieel Smalspoor Museum is met OV zeer slecht bereikbaar. 
Maar vanaf NS-station Emmen-Zuid kunt u wel met de HUBtaxi in het Smalspoormuseum komen. 

Komt u met de trein naar treinstation Coevorden, dan neemt u de Qbuzz Bus 94 op perron A. U stapt 
uit bij bushalte Zonnedauw in Weiteveen. Dan is het nog ongeveer 30 minuten lopen. Wij vragen dan 
ook bij aanmelding aan de autorijders of zij bereid zijn om eventueel mensen op te halen bij bushalte 
Zonnedauw in Weiteveen. Zo kunnen wij chauffeurs koppelen aan leden die opgehaald 
willen worden bij het treinstation. Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Met de auto komend van de A37 (Staphorst-Meppen) neemt men de Afslag 5 richting Schoonebeek. 
U bent nu op de N853. Bij de tweede weg gaat u linksaf de Tuinderslaan op, die blijft u volgen. U 
krijgt twee maal een bocht naar rechts en dan een bocht naar links, dan bent u op de Beekweg. Aan 
het eind van deze weg gaat u het kanaal over en linksaf. Eerst heet de weg nog Dommerskanaal ZZ 
en deze gaat over in de Greindtveenstraat. Even verderop ziet u het museum links liggen aan de 
overzijde van het kanaal. Op de parkeerplaats voor het museum kunt u gratis uw auto parkeren 

Industrieel Smalspoor Museum 
Historie.
In 1850 werd door enkele Amsterdammers een maatschappij opgericht met als doel het ontginnen 
van de hoogveengebieden in het zuiden van de gemeente Emmen. Zo ook het veennatuurgebied 
waar nu het Smalspoormuseum is gevestigd. Dit veennatuurgebied kreeg toen de naam het 
“Amsterdamsche veld”. Begin 1900 werd dit overgenomen door de Griendtsveen Maatschappij en 
de vervening richtte zich op de bovenste laag veen, het zogenoemde bolster. Deze bolster was zeer 
geschikt voor fabricage van turfstrooisel, zoals nu nog te zien in de deels werkende 
turfstrooiselfabriek, de Fijnfabriek. Gasten die minder mobiel zijn (o.a. rolstoel) kunnen wél in het 
treintje maar niet in de fijnfabriek. Maar ook is wandelend/rijdend met rolstoel een bezoek aan de 
fabrieksruimte met oude gereedschappen mogelijk.

Vroeger is er ook een Groffabriek geweest, maar daarvan resteert nu alleen nog een deel van de 
fundering.
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Rondrit.
Start rondrit in veentreintje(s) 13.30 uur. Er gaat met tussenpozen van 15 minuten een groep van maxi-
maal 40 personen in het treintje. De volgende groepen vertrekken om 13.45 en 14.00 uur.

U maakt tevens een uitstapje in de zogenaamde Fijnfabriek. De rondrit duurt ongeveer een uur.

De rondrit met de smalspoortrein, die start vanaf het perron bij het museumgebouw, leidt u langs de 
turfstrooiselfabriek, maar ook langs het andere rijksmonument op het museumterrein, de viersporige 
smalspoorremise uit 1910, de enige overgebleven in Nederland. Het tracé van de rondritbaan loopt 
door een prachtig natuurgebied, dat door zijn grote verscheidenheid aan flora aan fauna, met meer 
dan 70 soorten vogels, een bijzondere biotoop genoemd mag worden. Het gebied is onderdeel van 
Geopark de Hondsrug, dat sinds 2015 de status heeft van UNESCO Global Geopark.

Rondleiding.
Door de geringe snelheid, zo kenmerkend voor dit smalspoor, heeft u voldoende tijd om van de 
omgeving en de treinreis te genieten. Maar de machinist zal ook regelmatig stoppen om uitleg te 
geven over het gebied, het museum en de objecten die langs het traject staan opgesteld. Bij 
voldoende tijd zal ook gestopt worden bij de locomotievenloods, het depot van het museum, voor 
locomotievenliefhebbers zeker een bezoekje waard.

Meld je hier aan

https://p.easydus.com/project/e1acf161-9b0a-409a-8831-6f82376c203e/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

