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18. Foto-impressie 2011 

De visvijver is een geliefd 
wandelgebied in de zomer en 
in de winter (foto; E. 
Zinsmeyer).

De kerklaan verbindt de katho-
lieke kerk met het kerkhof. Voor 
menigeen is dit de laatste gang 
(foto; E.Zinsmeyer).
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De kerklaan, ook de beukelaan genoemd, is in de oorlogsjaren, ongeveer 1943 geplant. De bomenrij bestaat in de begin-
jaren uit beukebomen en dennebomen, om en om gepoot. Om de beukebomen ruimte te geven worden naderhand de den-
nebomen weggehaald (foto; eigen).
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In 2009 wordt de knapzakroute Bargercompascuum-He-
belermeer gepresenteerd. De route gaat via Bargercom-
pascuum- Limietweg-de grens over, via grenspaal 163 
naar de kom van het Duitse dorpje Hebelermeer. Vervol-
gens over de vroegere boorden van het Hebeler Meer te-
rug naar Nederland. Via Zwartemeer en het Rundedal 
gaat het terug naar Bargercompascuum.

Het Rundedal (foto; E. Zinsmeyer).

In 2010 wordt de Rundedalbrug over de Runde gebouwd. 
De brug ligt op de weg, die een snellere verbinding tussen 
Klazienaveen en Bargercompascuum mogelijk maakt (fo-
to’s; Hennie Hidding).



200 | 145 jaar Bargercompascuum

Het oude kerkhof in 2010 (foto; Louis Veldhuis).

Nog in 2010 wordt in het grens-
gebied veen gewonnen voor de 
turfstrooiselproductie (foto; E. 
Zinsmeyer).

Schotse Hooglanders in het veld 
(foto; Hennie Hidding).
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Aan de Koetsier wordt gebouwd in de buurt van een laat-
ste stuk zijwijk ‘27’, uitgegraven tussen 1910 en 1920. Dit 
deel van de wijk loopt naar de grens toe en is nu opgeno-
men in een parkje. 
Links de nieuwe draaibrug over zijwijk ‘26’, ook de Josef-
brug genoemd. Deze wijk is nu opgenomen in de vaar-
route Erica-Ter Apel.

De vaarroute gaat ook door het Veenpark en gaat links 
voorbij aan het hoogveencomplex.
Een deel van het kanaal is zichtbaar (foto; Hennie Hid-
ding).
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Middenin; het vernieuwde centrum van Bargercompascuum. Links boven; het sociaal cultureel centrum de ‘Collink’, 
rechts boven; de volière, en rechts onder de Spar supermarkt. Links onder; de aansluiting van het dorpscentrum op de 
vaarroute Erica-Ter Apel.
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In het landschap zijn op twee plaatsen nog resten zichtbaar van de Schoolweg (door Willem Arling genoemd 
centrum-zuid en centrum-noord, zie kaart 6 op pagina 30 en de bijbehorende namen op pagina 32). Dit pad liep 
ten oosten van de Runde in zuid-noordelijke richting, van Zwartemeer naar Emmercompascuum. 
Allereerst ligt in het Veenpark vanaf de Postweg, (achter een hekwerk) op de plaats van de oude ingang van het 
Veenmuseum een stuk veenweg. Het is een overblijfsel van de vroegere Schoolweg. 
Ten tweede staan er resten van een brugfundering in zijwijk 16, een tweehonderd meter ten oosten van de 
Runde. De Schoolweg (centrum-noord) moet hierlangs gelopen hebben. Waarschijnlijk maakten de latere dal-
grondboeren van de loop van dit pad nog gebruik en legden juist hier een brug aan om over de ‘zietwieke’ te 
komen. De brug is afgebroken maar de stiepen staan anno 2011 nog (doelloos) in het water. Langs deze zijwijk 
loopt ‘verrassend’ een wandelpad van de Runde naar het landgoed Rolfers.

De Schoolweg (centrum-noord) nabij de Postweg in het Veenpark (bron; eigen).

Fundering van een brug, in de loop van de Schoolweg in ‘zietwieke’ 16 (bron; eigen).
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De Purit en bloeiende brem.

Daar waar in het uitgestrekte veen bomen groeien en bos-
vorming heeft plaatsgevonden, stuit men bij de latere 
veenafgraving op kienhout- niet vergane boomwortels.
Bakkers branden in de vooroorlogse jaren er hun ovens 
op. Nog in de zestiger jaren komen de boeren bij het om-
ploegen van het land hinderlijke resten van deze bomen 
tegen. Nu siert het de tuinen 
(foto’s; E. Zinsmeyer).
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Ter gelegenheid van het 125 jarige bestaan van het dorp 
ontwerpt in 1991 Homme Venema dit kunstwerk ‘Man en 
paard’, gemaakt van eikenhout.
Na de vervening wordt de grond gebruikt voor de land-
bouw. In de beginjaren gingen man en paard samen over 
de akkers.

Ook de nieuwe vaarroute ‘Ter Apel-Erica’ doet van zich 
spreken.
In het derde weekend van mei 2011 wordt voor het eerst 
voor enkele dagen gebruik gemaakt van de aanlegmoge-
lijkheid in het centrum van Bargercompascuum. De fami-
lie Klompsma uit Nieuw Buinen met hun Vikingboot
‘Claire’  is te gast in het dorp (foto’s; eigen).
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Kaart 11. Zuidoost Drenthe. Deel van de topografische kaart 18 Ter Apel, uitgave 2004 (bron; kadaster).


