
 



2 
 

  

LANDSCHAPSBIOGRAFIE 

VAN HET HOLLANDSCHEVELD 



3 
 

Colofon 

 

Auteur 

Jeroen Wiersma 

© Rijksuniversiteit Groningen, Kenniscentrum Landschap 2021. 

 

 

 

In opdracht van  

Werkgroep Vitalisering Veenkoloniaalgebied Hoogeveen, die is ingesteld door 

de besturen van de Verenigingen voor Plaatselijke Belangen van 

Hollandscheveld, Elim, Nieuwlande en Noordscheschut.  BOKD. 

 

 

 

 

 

Financieel mogelijk gemaakt door Provincie Drenthe en gemeente Hoogeveen. 

 

 

 

  



4 
 

  
 

  

Inhoudsopgave 

 

Inleiding                  8 

De kolonisatie en exploitatie van het veen           20 

Nieuwe ontsluiting en recreatie             38 

Verhalen van bewoners               47 

Kansen voor erfgoed               55 

De natuurlijke ondergrond van zand en veen op de zuidflank van het Drents Plateau  9 

Literatuur, bronnen en illustratieverantwoording         59 

Dankwoord en woord vooraf              5

  



5 
 

Dankwoord 

Een landschapsbiografie komt enkel tot stand door de inzet van vele personen. 

Eén van die personen wil ik in het bijzonder bedanken voor de inspirerende en 

leerzame gesprekken die ik tijdens het schrijven van de biografie heb mogen 

voeren. Niet alleen de gesprekken met Albert Metselaar, maar ook zijn 

uitgebreide reeks van boeiende publicaties over de geschiedenis van het 

Hollandscheveld zijn voor mij van grote waarde geweest voor het schetsen van 

de ontstaansgeschiedenis van Het Hollandscheveld. De landschapsbiografie 

schetst de hoofdlijnen van deze boeiende geschiedenis. Als u  geinteresseerd 

bent in meer achtergrond en details verwijs ik u graag door naar: 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/00bibliotheek.pdf 

Verder wil ik Jan de Vries en Luit Hummel bedanken voor het fijne contact en 

de waardevolle suggesties. Voor een deel van het beeldmateriaal ben ik mijn 

dank verschuldigd aan Roelina Okken voor de drone-opnames en aan een 

aantal deelnemers van de fotowedstrijd: Janita Kelly-van Dam en Paul Kelly, 

Daan Dekker, Femmie Koekoek, Jan van der Sleen en Alet Otten. Ook wil ik 

Stoffert Kikkert, Aalko Everhardus, Elly Zwiep-Martens en Jan de Vries 

bedanken voor het aanleveren van de teksten voor het hoofdstuk ‘Verhalen van 

bewoners’. Anja Verbers, Karel Meinen en Theo Spek; bedankt voor jullie 

bijdrage aan de zoektocht naar de pingoruïnes van het Hollandscheveld. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeroen Wiersma 

Woord vooraf  

De term veenkoloniën maakt bij veel mensen geen positieve gevoelens los. 

Vaak worden dit soort gebieden als ééntonig, afgelegen en sociaal 

achtergesteld beschouwd. Wie beter kijkt ziet al snel dat dit onterecht is. De 

gebieden waar vroeger turf is gewonnen voor de brandstofvoorziening van de 

rest van Nederland zijn eeuwenlang een bron van dynamiek en innovatie 

geweest en vertonen tot op de dag van vandaag talrijke sporen van deze 

boeiende geschiedenis. Hoogste tijd voor een herwaardering.  

Zo’n waardering begint met het onderzoek van deze boeiende geschiedenis en 

van de sporen die we vandaag de dag nog hiervan in het landschap terug 

kunnen zien. De Landschapsbiografie van het Hollandscheveld vormt hiervan 

een uitstekend voorbeeld. Biograaf Jeroen Wiersma laat hierin in detail zien uit 

hoeveel tijdlagen het landschap in deze streek bestaat en hoeveel overblijfselen 

van deze tijdlagen nog altijd in het landschap zichtbaar zijn. Het 

Hollandscheveld blijkt daarbij niet alleen een boeiend ijstijdenlandschap te 

bevatten, maar ook en nog heel goed leesbaar turfwinningslandschap als ook 

sporen van de latere herkolonisatie door de veenkoloniale landbouw en de 

grootschalige aanleg van bossen in de negentiende eeuw.  

Wie dit rijk geïllustreerde verhaal gaat lezen, ontdekt een boeiende wereld en 

een cultuurhistorisch heel waardevol landschap, dat het ten volle waard is om 

door bewoners, overheden en maatschappelijke organisaties gekoesterd te 

worden. Hopelijk draagt deze landschapsbiografie bij aan een respectvolle 

omgang met deze oude waarden en het ontwikkelen van nieuwe gebiedseigen 

kwaliteiten, die tezamen de tijdlagen van de toekomst gaan vormen. 

 

 

 

 

Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen  

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/00bibliotheek.pdf
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Supertrots  

Wij zijn er supertrots op dat het vroegere veengebied, het Hollandscheveld, 

waartoe de dorpen Hollandscheveld, Elim, Nieuwlande, Noordscheschut en 

Nieuw Moscou behoren, op een wetenschappelijk verantwoorde manier is 

beschreven en zo prachtig in beeld is gebracht. Deze landschapsbiografie is een 

mooi en leerzaam boekwerk geworden dat voor iedereen makkelijk 

toegankelijk is. Wij willen allen die hieraan hebben meegewerkt hartelijk 

bedanken om van dit burgerinitiatief zo’n succes te maken. Enkelen willen wij 

hier met name noemen. In de allereerste plaats is dit Luit Hummel van de Brede 

Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD). Hij was in 2019 degene die er voor zorgde 

dat de provincie en de gemeente de benodigde financiën beschikbaar stelden. 

Daarna begeleidde hij het proces in nauwe samenwerking met ons kernteam 

en onze begeleidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van onze 

verenigingen voor plaatselijke belangen, de provincie, de gemeente en het 

waterschap. Ook hen willen wij hiervoor bedanken. Laten wij er dit nog van 

zeggen: Onder auspiciën van Theo Spek is Jeroen Wiersma er ons inziens goed 

in geslaagd dat wij ons gebied – nog - meer zullen waarderen. Ook hen willen 

wij bedanken voor hun mooie werk. 

En nu verder     

Een landschapsbiografie, zoals deze nu voor ons ligt, is onmisbaar om een, ook 

historisch gezien, verantwoorde landschapsvisie met concrete maatregelen op 

te kunnen stellen. Wij zien mogelijkheden om zo de kwaliteit van het gebied te 

behouden en te versterken. Om dit te realiseren is echter een gezamenlijke 

inspanning vereist van alle betrokken partijen, te weten bewoners en 

ondernemers uit de dorpen, de overheid en de maatschappelijke organisaties. 

Samen moeten we nu gaan zoeken naar breed draagvlak om het gebied 

toekomstbestendig en duurzaam te maken. Maatregelen die hiervoor 

noodzakelijk of wenselijk worden geacht dienen mede in historisch perspectief 

te worden beoordeeld, opdat de cultuurhistorische aspecten worden versterkt 

dan wel geconsolideerd. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de wijkenstructuur, 

inclusief de waterpeilen, toegankelijkheid ten behoeve van inwoners en 

recreanten, biodiversiteit, kringlooplandbouw en energievoorziening. 

 

Nu wij als het ware in een overgangsperiode leven op weg naar een tijdperk 

waarin ‘alles anders’ zal worden kunnen wij ons inziens maar beter actief 

meedenken en meedoen om de toekomst van ons gebied mede vorm te geven 

en dus ook ten dele onze eigen toekomst.  

 

 

 

 

 

De besturen van de Verenigingen voor Plaatselijke Belangen 

Hollandscheveld, Elim, Nieuwlande en Noordscheschut. 
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Inleiding 

Vergeleken met andere veenkoloniale landschappen in Nederland kent het Hollandscheveld een ongekend rijke gelaagdheid, omdat hier zowel een 

interessant ijstijdenlandschap onder het veen vandaan is gekomen als ook in de 19e eeuw op grote schaal bos is aangeplant binnen de  17de eeuwse 

veenkoloniale structuur. Bovendien is ook de sociale geschiedenis van dit gebied bovengemiddeld interessant. Nergens in Nederland komt een dergelijk 

gevarieerd en cultuurhistorisch gelaagd veenkoloniaal landschap voor. Zo’n uniek landschap verdient een landschapsbiografie. Een landschapsbiografie 

beschrijft de levensloop van een landschap. Hoe is het landschap in de loop der eeuwen veranderd en wat vinden we daar nog van terug in het landschap 

van vandaag? Hoe veranderde het menselijke gebruik van het landschap in die tijd? Welke sporen van het verleden kun je in het huidige landschap 

herkennen? En welke betekenis heeft dit alles voor ruimtelijke vraagstukken in onze tijd? Een landschapsbiografie is een goed hulpmiddel om de invloed 

van de mensen op het landschap door de eeuwen heen te onderzoeken en te verklaren. Om tot een landschapsbiografie te kunnen komen, moet er 

allereerst zoveel mogelijk informatie over het landschap worden verzameld. Die informatie is te vinden in reeds gepubliceerde onderzoeken, boeken, op 

oude kaarten, op bodemkaarten, hoogtekaarten en in het archief. Daarnaast zijn er tijdens dit onderzoek gebiedskenners geïnterviewd en is er veldwerk 

verricht om zodoende meer te weten te komen over de bodem.  De landschapsbiografie van het Hollandscheveld vertelt het boeiende verhaal van het 

landschap rondom de dorpen Hollandscheveld, Elim, Noordscheschut en Nieuwlande. Het studiegebied bestaat uit die delen van het landschap waar in 

het verleden de Hollandsche Compagnie, de Zuiderwolder Compagnie en de Bentincks Compagnie actief zijn geweest. De landschapsbiografie is opgedeeld 

in een vijftal thema’s: 1) Bodem en ondergrond; 2) ontginning en landgebruik; 3) ontsluiting en recreatie; 4) verhalen van bewoners en 5) kansen voor 

erfgoed. In deze volgorde zal deze landschapsbiografie een deel van de boeiende geschiedenis van het landschap van het Hollandscheveld ontrafelen in 

woord en beeld. 
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De natuurlijke ondergrond van zand en veen op de zuidflank van het Drents Plateau 

Eén van de kwaliteiten van het landschap rondom Hollandscheveld-Elim is het verrassend gevarieerde ijstijdenlandschap dat direct aan de oppervlakte 

ligt. Lange tijd heeft het verstopt gelegen onder een dikke laag veen. Na de grootschalige verveningen van de afgelopen eeuwen verscheen het zand 

weer aan de oppervlakte. Op de bodemkaart is dat goed te zien. Hier en daar heeft de zandbodem nog venige kenmerken, vermoedelijk omdat restanten 

veen door het onderliggende zand geploegd zijn ter bevordering van de bodemvruchtbaarheid. In de bodemkunde wordt met het woord bodem de 

bovenste laag van de aardkorst bedoeld. Meer specifiek: het is de laag die door planten beworteld wordt. Je kunt de bodem dus opvatten als een levende 

laag grond van ongeveer 120 cm dik, de lengte van een grondboor. Een handjevol gezonde bodem bevat meer micro-organismen dan dat er mensen op 

deze planeet leven. Onder deze levende laag bevindt zich de ondergrond. Binnen het studiegebied bestaat deze ondergrond uit zand en leem. 
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Direct onder onze voeten: Zand en leem uit vervlogen ijstijden 

De hoogtekaart vormt een goed startpunt om meer inzicht te verkrijgen in de 

ondergrond van het studiegebied. In één oogopslag wordt duidelijk dat het 

gebied vanuit het noordoosten afhelt richting het zuidwesten. Het 

hoogteverschil tussen het hoogste punt  en het laagste punt bedraagt zo’n vier 

meter. Deze hoogteverschillen zijn voor een belangrijk deel ontstaan tijdens de 

één na laatste ijstijd, het zogenaamde Saalien. Deze ijstijd duurde van ongeveer 

370.000 jaar geleden tot 130.000 jaar geleden en voltrok zich in vier fasen. In 

de eerste fase schoof het ijsmassief vanuit Scandinavië in zuidelijke richting.  
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Links: Op de hoogtekaart is fraai te zien dat het Hollandscheveld  zich op de rand van het 

Drents plateau bevindt. Op deze kaart zijn de noordoost-zuidwest georiënteerde 

keileemruggen goed zichtbaar. Eén van deze ruggen strekt zich uit tot diep in het 

Hollandscheveld. Elim is op het uiterste puntje ontstaan. 

Boven: De ondergrond van het Hollandscheveld bestaat uit een diepgelegen zandlaag, 

waarop een dikke laag keileem is afgezet. Op een aantal plekken ligt deze keileem aan 

de oppervlakte. Daar waar aan het einde van de één na laatste ijstijd het water van 

smeltende gletsjers stroomde is de keileem volledig verspoeld geraakt. Hier ontstonden 

diepe dalen (zie de kaart op de vorige pagina) die met een scherp oog nu nog steeds in 

het landschap herkenbaar zijn, zij het als zeer minimale hoogteverschillen, omdat de 

dalen tijdens de laatste ijstijd opgevuld raakten met een pakket dekzand.  

Smeltwatergeul  



12 
 

Door de grote kracht van het ijs werd de ondergrond tot stuwwallen 

bijeengedreven. De voor het huidige landschap kenmerkende afhelling richting 

het zuidwesten is ontstaan tijdens de tweede en derde fase van het Saalien. Nu 

bracht het landijs materiaal mee vanuit het brongebied van de ijskap in de vorm 

van zwerfstenen die door het gewicht van het ijs verpulverd raakten en zich 

vermengden met het onderliggende zand. Dit mengsel van verpulverde stenen 

en zand noemen we keileem. Binnen het studiegebied werd het in de vorm van 

noordoost-zuidwest gerichte ruggen afgezet.1 Eén van deze ruggen loopt langs 

de lijn A-B op de hoogtekaart op de vorige pagina. De bossen van het 

Hollandscheveld liggen geconcentreerd op deze keileemrug. Toen het Saalien 

zo’n 130.000 jaar geleden tot een einde kwam door een opwarmend klimaat, 

smolt het landijs. Smeltwaterstromen schuurden de lagere delen van het 

landschap tussen de keileemruggen uit waarbij de ondergrond diep werd 

uitgesleten. Dit gebeurde ter hoogte van de huidige Hendrikus Zomerweg-

Albartsweg en langs de huidige Riegshoogtendijk. Op de kaart op pagina 8 is 

één van deze smeltwatergeulen ter hoogte van de Hendrikus Zomerweg goed 

zichtbaar.  

Na een relatief korte maar zeer warme periode (het Eemien) koelde het klimaat 

dermate af dat de ondergrond permanent bevroren raakte. We zijn aanbeland 

in de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000  tot 11.700 jaar geleden). Van 

volledige ijsbedekking kwam het ditmaal niet. De gletsjers uit het noorden 

bleven steken ter hoogte van het huidige Noord-Duitsland en Denemarken. 

Door de permanent bevroren ondergrond bleef het landschap vrij van 

begroeiing waardoor de wind ongeremd over de vlakte kon waaien. We moeten 

ons het landschap van toen voorstellen als een kale, winderige toendra. Vanuit 

het toen nog droge Noordzeebekken werden grote hoeveelheden zand 

verplaatst die als een deken over het keileemlandschap werd gelegd. Door de 

afzetting van dit dekzand (formatie van Boxtel) raakten de diep uitgesleten 

smeltwaterdalen deels opgevuld.  

 

 

                                                           
1 Spek e.a. 2015, 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kei van de Beukerswijk 

Door Albert Metselaar 

Langs de Boswijk ligt een kei al meer dan anderhalve eeuw te wachten op iemand die 

hem uit zijn schuilplaats haalt. Hij of zij, wie zal het zeggen, ligt te wachten op de 

zuidkant van de Boswijk, te bereiken via het Beukersdijkje. Wie vanaf de Marten 

Kuilerweg het Beukersdijkje op loopt, vindt vanzelf wel een pad links door het bos. En 

daar ligt hij dan, de grootste kei uit de verre omgeving. De kei werd met een ijstijd vanuit 

het hoge noorden hier naar toe gebracht en bleef liggen toen al het ijs  was gesmolten. 

De kei ligt zo aan de oppervlakte, dat hij voor de veenvorming gewoon in de openlucht 

gelegen moet hebben. Het veen groeide er overheen. Hij lag een paar duizend jaar 

onder vochtig drap, totdat de wijk ernaast het gebied ontwaterde en de turf werd 

afgegraven. Bij het instellen van het kadaster in 1829 was het gebied op de zuidkant van 

de wijk nog veen. Tussen dat jaar en pakweg 1850 zal de kei weer zijn ontdekt. Hij 

prikkelt sindsdien de fantasie van generaties veldbewoners. Schop meenemen, graven 

rondom die kei, hoe diep kunnen we komen, wat zal eronder zitten, is hij echt gebarsten 

of liggen er twee keien op elkaar, zit er misschien nog een compleet hunebed onder de 

grond? Er zijn serieuze pogingen gedaan om de kei weg te halen met moderne 

apparatuur, maar dat zou dan tevens inhouden dat er een breed pad door het bos 

gekapt moest worden, en tja, daar zit de eigenaar niet op te wachten. Wanneer u mee 

wilt genieten van deze kei en de mooie natuur er omheen: zou u hem wel willen laten 

liggen, dan kunnen anderen er ook plezier van hebben.  

 



13 
 

  



14 
 

Pingoruïnes en uitblazingslaagtes 

Wanneer we inzoomen op de hoogtekaart, dan worden er op een aantal 

plaatsen binnen het onderzoeksgebied opvallende depressies zichtbaar.  In het 

bosgebied van het Hollandscheveld tussen de Carstendijk en Rechtuit ligt een 

prachtig cluster bijeen in een vorm die doet denken aan een voetafdruk van 

een reus (zie de hoogtekaart hiernaast). Wanneer spreken we van een 

pingoruïne en wanneer van een uitblazingslaagte? Om dit onderscheid te 

kunnen maken is het nodig om te boren midden in de depressie. Wanneer er 

een veenlaag met een dikte van meer dan twee meter wordt aangetroffen, is 

het erg aannemelijk dat we van doen hebben met een pingoruïne. Tijdens een 

korte boorcampagne in het bos van Hollandscheveld werd vastgesteld dat de 

laagtes die tezamen de voetafdruk vormen geen pingoruïnes zijn, omdat er bij 

alle boringen binnen 30 centimeter dekzand tevoorschijn kwam. De status van 

de laagte met nummer 1226 (zie kaart pagina 10) is nog onzeker en verdient 

nader onderzoek. De overige laagtes kunnen we bestempelen als 

uitblazingslaagtes. De vlakke bodem en het onrustige reliëf wijst ook in deze 

richting. Ze zijn aan het einde van de laatste ijstijd ontstaan doordat de wind op 

deze plekken vat kreeg op het dekzand. 

 

                                                           
2 Mededeling Anja Verbers 2021, op basis van boorcampagne 11-11-2020. 

De ronde depressie met nummer 1.626 (op de kaart op pagina 10)  vertelt een 

ander verhaal. De zeer ronde vorm, het deels ontbreken van keileem in de 

ondergrond en het hoogteverschil van 1,95 tussen de rand en het centrale deel 

maakt het aannemelijk dat deze depressie als pingo is ontstaan. Tijdens de 

korte boorcampagne werd een veenlaag van 75 centimeter aangeboord. 

Eerder, in de jaren ’80 van de vorige eeuw werd een veenpakket van 1,70 met 

een duidelijke gyttjalaag aangeboord. Gyttja is een modderige afzetting die tot 

stand is gekomen op de bodem van een meer. Gyttja is erg karakteristiek voor 

pingoruïnes. Alles bij elkaar genomen lijken we op deze locatie te maken te 

hebben met een pingoruïne.2 Een andere pingoruïne (3.093) ligt iets ten zuiden 

van de Hollandschedijk. Tijdens een archeologisch onderzoek dat in het jaar 

2000 werd uitgevoerd, is in het centrale deel van de laagte een veenlaag van 

drie meter aangeboord.3 

3 Bijl 2000, 16. 

Een schematische weergaven van een uitblazinglsaagte 

In de bossen van het Hollandscheveld kronkelt en golft het landschap doordat de zandondergrond 

hier aan het einde van de laatste ijstijd op een aantal plekken is opgestoven, waardoor er 

uitblazingslaagtes zijn ontstaan. Van bovenaf lijk het net of een reus hier een diepe voetafdruk heeft 

achtergelaten 
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Pingoruïnes 

Door aangroei van ijslenzen vlak onder het oppervlak kwamen 

vorstheuvels van soms tientallen meters hoogte tot stand.  Dit 

gebeurde op plekken waar de permafrost niet helemaal gesloten 

was, zodat er kwelwater door gaten in de ondergrond heen kon 

komen. Bij het dooien van deze ijslenzen zakten de heuvels en gleed 

de grond die er bovenop lag langs de flanken omlaag zodat er een 

ringwal ontstond, met in het midden een meertje. Het woord ‘pingo’ 

heeft zijn oorsprong in de taal van de Inuit (de oorspronkelijke 

bevolking van Noord-Canada en Groenland). Letterlijk betekent het 

woord ‘heuvel die groeit’.  Op de geanimeerde afbeelding linksboven 

zien we een pingo, dus met een intakte ijslens. De afbeelding 

hierboven geeft een impressie van een pingoruïne. Het betreft hier 

de vennetjes bij Schoonhoven. Uit booronderzoek dat in het kader 

van deze landschapsbiografie is uitgevoerd bleek dat het hier echter 

ging om een uitblazingslaagte. Het onderscheid tussen een 

pingoruïne en een uitblazingskom is aan de oppervlakte dan ook 

moeilijk te maken.  
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Oerbossen en veenmoerassen 

Zo’n 11.000 jaar geleden eindigde de laatste ijstijd. Het klimaat begon weer op 

te warmen. De ondergrond kwam uit de vriesstand en kwam weer tot leven. 

Als eerste kwamen de grassen tevoorschijn. De kale bevroren poolvlakte 

veranderde in een uitgestrekte steppe waarin ook de mens zich weer durfde te 

wagen. Beter gezegd: ze kwamen in het gebied terecht door simpelweg het 

grote wild te volgen dat vanwege de onmetelijke grasvlakte naar het gebied 

werd gelokt. Met gereedschappen van vuursteen bewerkten ze de huiden van 

hun gevangen prooi en sneden ze grote lappen vlees van de gedode dieren. Na 

de grassen en andere lage begroeiing verschenen zo’n tien tot twaalfduizend 

jaar terug bomen als berken en dennen in het landschap, die op hun beurt vanaf 

negenduizend jaar geleden geleidelijk plaats maakten voor grote 

aaneengesloten oerbossen met voornamelijk Zomereik, Wintereik, Zomerlinde, 

                                                           
4 Brinkkemper 2009, 42. 
5 Metselaar 2018, 1. 

Winterlinde, Hazelaar en later ook Els. Dit zogenaamde Atlantische woud is 

vernoemd naar het Atlanticum, een geologisch tijdsvlak dat duurde van 9220 

tot 5600 jaar geleden. Het klimaat was inmiddels behoorlijk opgewarmd. In die 

tijd lag de temperatuur zelfs hoger dan nu het geval is, waardoor in poelen en 

waterlopen zelfs moerasschildpadden konden leven, een soort die we nu 

kennen van warmere streken.4  Restanten van dit oerbos zijn net ten oosten 

van het studiegebied teruggevonden tijdens de veenafgravingen langs het 

Oostopgaande ten oosten van Nieuwlande. Veengraver Albert Metselaar  

(1883-1972) trof onder het veen direct op het zand een hele rij bomen aan die 

allemaal met de kop naar het oosten waren gericht.5  

Het aanvankelijk droge, beboste zandlandschap veranderde vanaf ongeveer 

6000 jaar geleden geleidelijk in een drassig veenmoeras. De bomen die door 

Albert Metselaar werden aangetroffen, zijn vanwege de smeltende gletsjers, de 

daardoor nog altijd stijgende zeespiegel en de daarmee gepaard gaande 

grondwaterspiegel verdronken. Een stevige storm vanuit het westen heeft de 

bomen omvergeblazen.  Overal maakte het weelderige eikenlindenbos plaats 

voor een open veenmoeras met verschillende riet- en zeggesoorten en hier en 

daar een elzen- of berkenbroekbos op plekken waar de bomen nog in het 

onderliggende dekzand konden wortelen. Vanaf nu brak er een periode aan 

waarbij de mens grotendeels buitenspel werd gezet. Het veen was enkel nog 

toegankelijk via veenbruggen. Mogelijk werd het verlaten veen gebruikt als 

offerplaats. Een bijl uit de Midden Bronstijd  (3800-3100 jaar geleden) die in het 

jaar 1916 ergens in het Hollandscheveld werd gevonden zou in deze richting 

kunnen wijzen. De precieze locatie van de vondst blijft onduidelijk.6 

6 Metselaar 2011, 7. 

Een eiken/ lindenwoud in 

Oost-Polen (Bialowieza). 

Dit oerbos is het laatste 

restant van het 

Atlantische woud dat zich 

tussen ongeveer 9000 en 

5500 jaar geleden 

uitstrekte van Engeland 

helemaal tot Rusland. Ook 

in Nederland hebben 

dergelijke bossen zich 

eeuwenlang ongestoord 

kunnen ontwikkelen. 

Restanten van dit woud 

worden geregeld 

teruggevonden diep in de 

ondergrond.  

Deze duizenden jaar 

oude bijl werd 

aangetroffen in het 

Hollandscheveld. 
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De veengroei startte zogezegd zo’n 6000 jaar geleden vanuit de lager liggende 

delen in het landschap. De toenmalige beekdalen, uitblazingslaagtes en 

pingoruïnes verdwenen als eerste onder het veen. Veen ontstaat wanneer 

planten in een moeras sneller groeien dan dat ze worden afgebroken. Door het 

sompige, zure karakter van het moeras worden de dode resten van planten als 

zegge en riet niet verteerd waardoor er met het verstrijken van honderden 

jaren een dikke laag geconserveerde plantenresten ontstaat. Wanneer een 

veenpakket hoofdzakelijk gevoed wordt door mineraalrijk grondwater, spreken 

we van eutroof of voedselrijk veen. Denk daarbij aan uitgestrekte rietvelden 

met hier en daar een wilgenstruweel. Matig voedselrijke of mesotrofe venen 

kenmerken zich door het voorkomen van hoofdzakelijk zegge. Wanneer de 

veenlaag van een zeggeveenmoeras zo dik wordt dat het grondwater niet meer 

tot de bovenste laag weet door te dringen, ontstaat een voedselarm of 

oligotroof milieu. Oligotrofe venen bestaan hoofdzakelijk uit veenmos. Dit 

plantje heeft als eigenschap dat het enorme hoeveelheden water vast kan 

houden.  

Met het verstrijken van de eeuwen breidde het veenmosveen zich uit over het 

gehele studiegebied. Het resultaat was een uitgestrekt, open hoogveenmoeras 

waar her en der dwergdennen bovenuit staken (zie foto pagina 18). Het veen 

kon duizenden jaren ongestoord de hoogte in groeien, waarbij koepelvormige 

veenkussen ontstonden met een dikte van vier tot soms wel zes meter.  Tussen 

de verschillende veenkoepels ontstonden meren waar het veen in afwaterde. 

Deze meerstallen staan afgebeeld op de oudste historische kaarten van het 

studiegebied.7 Het hierboven geschetste hoogveenlandschap vormde het 

decor voor de eerste veenontginners die rond 1634 begonnen met het graven 

van greppels, sloten en wijken. 

  

                                                           
7 Metselaar 2011a, 5. 

Op de paleogeografische kaarten hiernaast is te zien dat het pleistocene zandlandschap 

in de loop van het holoceen veranderde in een uitgestrekt hoogveenmoeras.  

500 jaar geleden 

7500 jaar geleden 
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De kolonisatie en exploitatie van het veen 

Het veenmosmoeras dat vele duizenden jaren achtereen onafgebroken had kunnen groeien en daardoor uiteindelijk enkele meters 

boven het pleistocene zandlandschap kwam te liggen, werd in een tijdspanne van zo’n tweehonderd jaar ontwaterd, in plakken verdeeld 

en afgevoerd als brandstof. Natuur werd cultuur, en een verveningslandschap met haar kenmerkende opgaanden en wijken kreeg vorm. 

In het volgende hoofdstuk maken we kennis met de mensen die deze enorme operatie bedachten en tot uitvoer brachten. We zien welke 

gevolgen de grootschalige veenexploitatie op het landschap heeft gehad, en hoe de van veen ontdane zandondergrond in cultuur werd 

gebracht. 
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Veenhandel 

De ontginning van het uitgestrekte veengebied met de toepasselijke naam de 

‘Echter Groote Veenen’, waarvan de omvang in het jaar 1634 werd geschetst 

door  kaartenmaker Cornelis Pynacker (pagina 21) is nauw verweven met het 

huis Echten en de markegronden van de dorpen Ten Arlo, Steenbergen en 

Meppen. De naam de  ‘Echter Groote Veenen’ was op het moment dat 

Pynacker deze naam op de kaart noteerde nog niet zo lang in gebruik. Van de 

Echter Venen werd gesproken vanaf het moment dat een belangrijk 

deel van het gebied op papier in handen was van de Compagnie van 5000 

Morgen. Formeel waren delen geruild en gekocht door Roelof van Echten, 

vandaar, maar een en ander lag nogal onduidelijk, tot zijn kleinzoons in 

60'er jaren van de 17e eeuw met alle buren tot overeenstemming waren 

gekomen, op die uit Overijssel na. De gronden en venen van de oostkant 

van de gemeente Hoogeveen werden van de Wolfskuilen in het noorden tot 

en met het Riegmeer en de Reest in het zuiden in 1551 door de boeren van 

Meppen verkocht aan drost Reinolt van Burmania en zijn echtgenote. Het 

ging om een gebied van 5000-6000 morgen, tot over de huidige 

provinciegrens. Rond 1631 was het gebied ongedeeld eigendom van 

verschillende eigenaren. Een deel ervan wilde met een eigen compagnie 

turfgraven vanuit het gebied van het huidige Nieuw-Moscou, en afvaren 

via de Reest. De in 1631 opgerichte Compagnie van 5000 Morgen liet 

Roelof van Echten procederen. Het gevolg was dat in 1633 een groot deel 

van de Meppense Venen binnen het gebied van de Compagnie van 5000 

Morgen getrokken kon worden. Nadien moesten er nog buren op de zuidzijde 

worden uitgekocht.8 

De eerste aanzet tot commerciële turfwinning in dit schier oneindige 

hoogveenmoeras vond plaats in het jaar 1616. Boeren van Steenbergen en Ten 

Arlo deden in dat jaar afstand van een deel van hun veengronden in het 

Westerveen die ze tot dan toe voor eigen gebruik verveenden, zodat twee 

kapitaalkrachtige ondernemers uit Meppel er een turfgraverij konden starten.9  

 

                                                           
8 Schriftelijke mededeling Albert Metselaar, 2021. 

 

 

 

9 Metselaar 2011b, 2. 

Pieter Joostens Warmont, één van de hoofdrolspelers binnen zowel 

de Hollandse Compagnie en de Compagnie van 5000 Morgen in de eerste 

helft van de 17e eeuw en daarmee een van de hoofdverantwoordelijken voor 

de vorming van het landschap. 
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10 Gerding 1995, 228. 
11 GeheugenvanDrenthe.nl  
12 Metselaar 2012, 2. 

 

De oprichting van de Algemene Compagnie van de 5000 morgen in het jaar 

1631 door de gezamenlijke investeerders zorgde voor het nodige kapitaal om 

grotere delen van de venen op commerciële schaal te kunnen vergraven. 4.000 

morgen was bestemd voor de uitgifte aan derden voor 50 gulden per morgen 

en 1.000 morgen bleef van Van Echten. 100 morgen werd bestemd voor de 

opbouw van een kerk en een school en ten behoeve van de armen. Dit werd de 

Kerkenkavel genoemd.10 Roelof van Echten kwam in grote moeilijkheden met 

andere participanten, omdat er wantrouwens was ontstaan vanwege 

vermoedens van handelingen met oneerlijke bedoelingen. Een deel van de 

participanten trad daardoor uit de Compagnie. De Leidenaren bleven en 

domineerden. In 1633 verkeerde de Compagnie opnieuw 

in een crisis, met als resultaat dat de onderneming werd opgesplitst in 

drie afzonderlijke compagnieën: de Hollandsche Compagnie, de Bentincks 

Compagnie en de Echtens- of Adellijke Compagnie van Roelof van Echten zelf.11   

Het deel van de venen dat de Hollandse Compagnie op basis van het 

scheidscontract van 28 december 1633 toebedeeld hadden gekregen, werd 

Hollandse Venen of `de heren Hollandse participanten land' genoemd.12 Met 

ruim 2300 morgen vormde de Hollandsche Compagnie verreweg het sterkste 

blok binnen de drie Compagnieën.13 Binnen het onderzoeksgebied waren 

vooral deze Hollandsche heren actief, vandaar dat één van de dorpen en het 

gebied erom heen tot vandaag de dag Hollandscheveld heet. De Bentincks 

Compagnie en de Echtens- of Adellijke Compagnie waren gericht op de venen 

ten noorden van de Noordsche Dijk. Het veengebied van Ter Arlo, Steenbergen 

en Zuidwolde (het zuidwestelijke deel van het studiegebied tussen Alteveer en 

de Riegshoogtendijk) met een oppervlakte van  ongeveer 1300 morgen werd 

door de boeren van deze drie dorpen aan snee gebracht. Dat gebeurde pas 

vanaf het jaar 1651. Tot die tijd weigerde Roelof van Echten toestemming te 

geven voor het vergraven van de gemeenschappelijke veengronden.14 

  

13 Gerding 1995, 229. 
14 Metselaar 2012 (8) 36. 

Een kaart uit het jaar 1637 gemaakt door Stevin van Broeckhuijzen waarop duidelijk de 

voormalige meren staan ingetekend. Het water van deze meren werd gebruikt om het 

groeiende wijkenstelsel van voldoende water te voorzien. 
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De Hollandsche Compagnie 

Voordat de Hollanders in het jaar 1634 begonnen met de aanleg van wijken 

moest eerst het gebied ontwaterd worden door het graven van greppels. Toen 

het veen voldoende gedraineerd was, werden de greppels uitgegraven tot 

wijken. Eerst werd begonnen met het graven van een noord-zuid georiënteerde 

wijk (de Eerste Wijk, de tegenwoordige Hoofdstraat van Hoogeveen) die via de 

Nieuwe Grift afwaterde op een deels gekanaliseerd maar  van oorsprong 

natuurlijk stroompje met de naam het Echtense Diep. Meer benedenstrooms 

werd een waterweg gegraven zodat er een verbinding ontstond met Meppel.15 

Haaks op de Eerste Wijk werd Het Haagje gegraven. Tussen de eerste en de 

tweede wijk verschenen de eerste woningen. Op de kaart van Pynacker staan 

ze reeds ingetekend. Het ‘Nie Echten’, zoals Roelof van Echten het genoemd 

zou willen hebben, werd in 1636 een leefbare kolonie. Deze kolonie, in eerste 

instantie bedoeld voor de mensen van de Hollandsche Compagnie, werd geleid 

door de Leidenaren Pieter Joostens Warmonts en Johan van der Meer 16 De 

Hollanders groeven voor de vervening van het Eerste Blok in totaal negen 

wijken. De eerste vijf van deze negen wijken waren in het jaar 1637 reeds 

gerealiseerd.17 Rond 1643 was het gehele Eerste Blok voorzien van wijken.18 

Om het wijkenstelsel van voldoende water te kunnen voorzien groeven de 

Hollanders een sloot vanuit het Haagje richting het Kromme Meer en het Grote 

meer. De sloot was breed genoeg om er met een punter doorheen te kunnen 

varen.19 Om diezelfde reden werd er in  1636 een sloot in zuidoostelijke richting 

gegraven richting een meertje met de naam ‘Albert Holtgen’, waarbij het woord 

‘holt’ verwijst naar de bomen die rondom het water stonden.20 Volgens een 

kaart uit het jaar 1637 lagen er meerdere kleinere meertjes te midden van het 

hoogveen, omgeven door bomen (zie kaart op pagina 23). Op deze kleurrijke 

kaart staan ook de sloten aangegeven. Tussen de derde en de vierde wijk van 

het Eerste Blok werd een verlaat aangelegd, waarmee al het water dat vanuit 

de meren richting het wijkenstelsel stroomde hier kon worden opgestuwd.21  

                                                           
15 Gerding 1995, 227. 
16 Metselaar 2011a, 23 
17 Zie hiervoor de kaart van Stevin van Broeckhuijsen, 1637 op de vorige pagina. 
18 Metselaar 2012, 44. 

 

 

 

  

19 Metselaar 2012, 3. 
20 Geïntegreerde taalbank. 
21 Metselaar 2012 (11), 17. 

Het uitgestrekte veengebied werd in een aantal stappen gereed gemaakt voor 

exploitatie, waarbij men vanuit Hoogveen richting het oosten toewerkte. 
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Boekweit in het Hollandscheveld 

Door Albert Metselaar 

De boekweitbouw was van levensbelang voor de bevolking van de jonge kolonie op het 

Hoogeveen. Bij gebrek aan goed en voldoende akkerland kon de boekweitteelt een 

alternatief zijn voor de voedselvoorziening. De gemalen boekweitzaden werden als meel 

onder meer gebruikt voor het bakken van pannenkoeken en het maken van boekweitpap. 

Het uitgeven van veenland voor de boekweitteelt was dan ook één van de maatregelen uit 

1636 die nauw samenhingen met de stichting van een leefbare kolonie Hoogeveen, door 

Pieter Joostens Warmont en Johan van der Meer, namens de Hollandse Compagnie. De 

boekweitbouw van 1637 was een bijzonder moment. Dit is de oudst bekende bouw van 

boekweit op veenland in Nederland. Het jaarlijkse branden van het bovenveen trok 

uiteindelijk een rookspoor over heel Europa, toen overal in de Nederlandse en Duitse 

veengebieden de boekweitteelt op gang kwam en ieder voorjaar bijna gelijktijdig overal de 

bovenlaag in brand werd gestoken. Dat was een zorgvuldige arbeid, want het mocht niet 

leiden tot grootschalige veenbranden. 
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De ‘sloot van Alberts Holtgen’ vormde de basis voor de waterafvoer van het 

Tweede Blok en kreeg al gauw de naam Boekweitensloot, omdat er in de jaren 

voorafgaand aan de daadwerkelijke vervening boekweit op het land werd 

verbouwd. 

In de periode 1640-1643 werd direct langs de Boekweitsloot alle veen 

verwijderd, zodat er een begin kon worden gemaakt met het uitgraven van de 

sloot tot hoofdkanaal. Dat gebeurde vanaf de nazomer van 1645, toen een 

groep arbeiders onder aanvoering van ploegbaas Reijnder Reijnderts Prijs 

begon te spitten in de zandondergrond. Het hele karwei zal in totaal zo’n vier 

jaar in beslag hebben genomen.22 Nu konden de wijken in het Tweede Blok 

worden gegraven. De ligging van deze wijken was reeds bepaald door de al 

eerder gegraven greppels voor de nodige ontwatering van de toplaag. Het vele 

graafwerk werd deels uitgevoerd door arbeiders van buiten Hoogeveen. Door 

de Vrede van Münster die in het jaar 1648 werd getekend kwam er een einde 

aan de Tachtigjarige oorlog. De nu werkloze soldaten, die tijdens de 

oorlogsjaren veel ervaring hadden opgedaan met het graven van 

vestingwerken, bleken uit het juiste hout gesneden voor deze klus. Ze 

begonnen vanaf het jaar 1651 samen met lokale arbeiders en arbeiders uit 

Holland te spitten in het Tweede Blok.23 

Het huidige Hollandscheveldse Opgaande kreeg vanaf 1653 vorm door vanuit 

de zuidoost gerichte wijk langs de Boekweitensloot in oostelijke richting te 

graven. Daardoor kreeg dit opgaande een knik die later ‘de kruumte’ genoemd 

zou worden.24 Rond 1660 was men met het graven van het Hollandscheveldse 

Opgaande gevorderd  tot zo’n 600 meter ten westen van de Riegshoogtendijk. 

De eerste vier wijken van het Vierkante blok waren toen ook gereed.25 Het 

laatste stuk van het opgaande tot aan de huidige Riegshoogtendijk werd in de 

jaren 1667, 1668 en 1669 gegraven.26 Die dijk lag er op dat moment uiteraard 

nog niet. Wel lag er parallel aan de latere dijk een slootje richting het Riegmeer 

(rieg = ruig(te)), de zogenaamde ‘Riegsmeergruppe’. Dit slootje werd omstreeks 

1650 gegraven en aangesloten op een sloot langs de zuidgrens van het 

                                                           
22 Metselaar 2012 (11) 22. 
23 Metselaar 2012 (11) 24. 
24 Metselaar 2012 (11) 30. 
25 Metselaar 2012 (11) 41. 

Vierkante Blok (de huidige Hollandschedijk), zodat het watervolume van het 

meer ingezet kon worden voor het op peil houden van de waterstand in het 

zich uitbreidende wijkenstelsel. De Riegmeersgruppe was destijds het eerste 

door mensenhanden gegraven waterwerk in het toen nog natuurlijke, 

onverdeelde en door veenmosmoerassen overgroeide Grote Blok.27  

Met het opstarten van de veenderijen in het zeer uitgestrekte Grote Blok leken 

er gouden tijden aan te breken voor de Hollandsche Compagnie. De bisschop 

van Münster met zijn dreigende bijnaam ‘Bommen Berend’ van Galen gooide 

echter roet in het eten. We zijn aanbeland in het rampjaar 1672. De Republiek 

was op drie fronten in oorlog, waardoor de belangrijkste afzetmarkt, de steden 

in het westen, volledig instortte. Voeren er in het jaar 1671 nog 3380 

turfschepen (bijna tien per dag) vanuit het Hooge Veen richting het westen, in 

1672 waren dat er nog maar 1053 (drie per dag). In het jaar daarop kwam de 

operatie helemaal stil te liggen. Arbeiders zaten zonder werk in een omgeving 

die door de troepen van de bisschop van Münster zwaar was toegetakeld, 

waarbij grote hoeveelheden turf waren gestolen of in vlammen zijn opgegaan.28 

In het voorjaar van 1673 werd de schade opgemaakt en kon de Compagnie 

weer zaken op orde gaan stellen. 

Organisatorisch veranderde er nogal wat binnen de Hollandse Compagnie. 

Ook daar kwam in de 40'er jaren een onderverdeling, waarbij meerdere 

compagnieën ontstonden. Na de Münsterse oorlogen werden de bezittingen 

herschikt, en in andere handen overgaand kwam men tot drie compagnieën 

met de namen Warmonts Compagnie, Cools Compagnie en Schoonhovens 

Compagnie. Cools Compagnie werd al gauw de De Vriese Compagnie. Dit alles 

had te maken met de verdeling van het Grote Blok tijdens een driedaagse 

vergadering in september 1677. De Warmonts Compagnie kreeg 755 morgen 

toebedeeld; de Cools Compagnie mocht  zich opmaken voor het vervenen van 

798 morgen en de Schoonhovens Compagnie kreeg 713 morgen van het in 

totaal 2300 morgen Grote Blok.  

26 Metselaar 2013 (12) 23. 
27 Metselaar 2012 (11) 43. 
28 Metselaar 2013 (12) 47 
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Voordat men daadwerkelijk aan de slag ging met het graven van de nodige 

wijken gingen er vele jaren voorbij waarin amper vergaderd werd. Pas in het 

jaar 1714 werd een werkschema opgesteld voor het graven van het 

Zuideropgaande. De werkzaamheden zullen in dat jaar nog zijn begonnen. Rond 

1740 was men reeds gevorderd tot aan de Carstenswijk, die vanaf dat moment 

gegraven kon worden. In 1770 werd de uiterste zuidpunt (Nieuw-Moscou) 

bereikt. De veldnaam ‘Moscou’ is ontstaan als grappige aanduiding voor een 

plek in het landschap dat ‘ver weg in de barre en koude eindeloosheid’ lag. De 

naam zal zijn ontstaan op een moment dat de volksverhalen over Napoleon, die 

met zijn leger eindeloos ver tot voorbij Moskou trok nog vers in het geheugen 

van de bewoners leefden.29  

Rond 1720 waren de meeste Hollandse heren al uitgekocht door bewoners van 

het Hoogeveen. Alleen de Triangel was nog in bezit van de Schoonhoven 

Compagnie. De exploitatie van dit driehoekige stuk veen tussen het Tweede 

Blok en Vierkante Blok (zie pag. 27) had lang op zich laten wachten, maar na de 

verdeling die in 1723 werd besproken kon worden begonnen met het 

vergraven van dit reststukje veen. Tegelijkertijd betekende deze verdeling het 

einde van de bezittingen van de Hollandse heren in het Hoogeveen.30 

De Zuidwolder compagnie 

Eerder hebben we kunnen lezen dat Roelof van Echten de veenderij net ten 

oosten van Ten Arlo en Steenbergen effectief tegen heeft weten te houden. 

Toen in 1651 eindelijk een akkoord met de zoon van Roelof werd bereikt, kon 

worden begonnen met de Zuidwolder Sloot (Het Alterveense of Sloodsche 

Opgaande). Daarmee raakte het te vervenen terrein verbonden met de 

Hoogeveensche Vaart.31 Vanaf toen kon worden begonnen met de drainage 

van het gebied, het aanleggen van het wijkenstelsel en het afsteken van het 

metersdikke veenpakket. Op basis van een kaart uit 1748 kunnen we vaststellen 

dat de vervening toen tot halverwege het blok was gevorderd. Rond 1830 was 

de vervening in ieder geval al ten einde gekomen. Toen bestond vrijwel het 

                                                           
29 Wichers 1959, 14. 
30 Metselaar 1988, 19. 
31 Gerding 1995, 233. 
32 Fryske Akademy, HISGIS 1832. Zie ook kaart pag. 35. 
33 Fryske Akademy, HISGIS 1832. Zie ook kaart pag. 35. 

gehele gebied uit heide en weiland met hier en daar een kavel bouwland en 

bos.32  

In dit deel van het studiegebied werd in de negentiende eeuw de methode van 

de natte vervening toegepast op plekken waar het hoogveen tot onder de 

grondwaterspiegel was gezakt. Daarbij werd met een baggerbeugel vanuit een 

bok (klein bootje) het veen opgedregd. Bij het baggelen ontstonden de 

zogenaamde trekgaten, elders in Nederland vaak petgaten genoemd. De 

huidige Trekgatenweg die vlak onder één van de voormalige trekgaten door het 

gebied snijdt, herinnert ons aan deze geschiedenis. Het Kleine Trekgat lag aan 

de zuidkant van de zuidelijke aftakking van de vorkvormige Strampelwijk.  Iets 

ten zuiden daarvan lag het Grote Trekgat. De Koekoekswijk liep langs de 

noordelijke oever. Op een historische topografie kaart uit omstreeks 1926 (pag. 

36) zien we op deze plek een plas water ingetekend. Merkwaardig genoeg heeft 

het Kadaster deze natte, venige plek rond 1830 als heide, dennenbos en 

hakhoutbos gekarteerd.33 Dat lijkt niet erg aannemelijk op deze plek, aangezien 

schippers die rond 1920 over de waterplas voeren met een bok vol hooi zelfs 

met een vaarboom van zes meter de bodem niet konden bereiken.34 Een kaart 

uit 1850 geeft op deze plek de naam ‘Kleine Rieg’.35 Het is een waternaam die 

verwijst naar het grotere Riegmeer langs de Riegshoogtendijk. Kennelijk werd  

het veen hier in de periode tussen 1832 en 1850 gewonnen. Tot de verbazing 

van de toenmalige arbeiders bleek de zandbodem op deze plek metersdiep 

onder het veen te liggen. Een goudmijn voor veenwinners zou je kunnen 

stellen. In de periode tussen 1915 en 1920 werd het veengat versmald. De plas 

werd daarna nog verder gedempt met bagger die vrijkwam tijdens het 

baggeren van de Hoogeveensche Vaart en het Alterveerse Opgaande.36 Een 

laatste poging om een deel van het gat te dichten werd vlak na de oorlog 

ondernomen toen de rubberfabriek Ruma afgekeurde rubberhamers in de plas 

heeft gedumpt.  Wanneer het trekgat in de winter bevroren was, gebruikten de 

jongeren de rubber hamers als ijshockeystick.37 

34 Moorlach 1987, 426. 
35 Topografisch Militaire kaart  1850-1864. 
36 Moorlach 1987, 428. 
37 Moorlach 1987, 430. 



29 
 

De Benticks Compagnie 

Het Noordse opgaande werd in het derde kwart van de 17de eeuw gegraven. 

Oorspronkelijk was het gebied rondom dit opgaande over verschillende 

eigenaren verdeeld, maar in de loop van de 17e eeuw kwam het volledig in 

handen van de familie Bentinck. In de 18e eeuw stootte deze familie de 

bezittingen af. Enkele Hoogeveners werden de nieuwe eigenaren. Ze vormden 

een compagnie, die de naam van de familie Bentinck bleef dragen. De eerste 

bewoning van het veengebied rond het Noordse Opgaande vond plaats in de 

17e eeuw. Waar de turfgravers aan het werk waren, vond men ook de hutten 

van de seizoenarbeiders. In wezen was er dus geen sprake van echte bewoning, 

maar van tijdelijke verblijven, die alleen tijdens het graafseizoen dienst deden. 

In die dagen bood het dorp Hoogeveen nog voldoende ruimte voor de 

kolonisten die een vaste verblijfplaats zochten. Gedurende de gehele 18e eeuw 

werden er meer arbeiderswoningen en boerderijtjes gebouwd. En er werd 

heide ontgonnen en de bevolking groeide. De hele bevolking van het gebied 

rondom het Noordse opgaande het het Krakeelse- of Benticks Opgaande was 

in 1764 al 55 huishoudens groot. Er woonde toen nog vrijwel niemand op de 

wijken ten oosten van het schut. Dit schut werd rond het jaar 1765 aan het 

uiteinde van het Noordse Opgaande gebouwd. De bebouwing rondom groeide 

uit tot het dorp Noordscheschut.38  

                                                           
38 Uit: Metselaar 2016. 

Op deze kaart van het Echtens Hoogeveen van cartograaf K.E. 

Karsten uit 1729 is te zien dat de vervening inmiddels tot het Grote Blok was 

gevorderd. 
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Kolonisatie van het Hollandseveld 

De daadwerkelijke kolonisatie van het Hooge Veen door boeren, verveners en 

schippers die boerderijtjes bouwden op de afgegraven grond en de landerijen 

rondom in cultuur brachten, vond in eerste instantie plaats in het Eerste en 

Tweede Blok, langs het Haagje en langs de Boekweitensloot. Vanaf het jaar 

1712 werd er voor het eerst gebouwd in het Vierkante Blok.39 De kolonisten, 

afkomstig vanuit het hoofddorp Hoogeveen werden naar het heideveld 

getrokken omdat de grond na het vervenen vrijwel niets kostte. Het waren 

voornamelijk schippers die met turf voeren elders in de venen waar de 

exploitatie nog in volle gang was. In de jaren na 1712 schoof de bewoning 

verder  op naar het oosten en naar het zuiden. Het eerste huis in het Grote Blok 

werd in 1728 gebouwd aan het Hoekje, op de plek waar we nu het pand het 

Hoekje nummer 4 staat. Langs het Zuideropgaande verrezen in de jaren daarop 

nog drie huizen.  

Los van de boerderijtjes woonden er ook mensen in hutten in het Hollandsche 

Veld. Deze hutten werden bewoond door veenarbeiders. Ze woonden daar niet 

jaarrond, maar enkel in het veengraversseizoen. De veenarbeiders verplaatsten 

zich met het vergraven van het veen in het Grote Blok met hut en al steeds 

verder richting het oosten.  Veel van deze seizoensarbeiders kwamen uit 

Westfalen, een arme streek in Duitsland. Al spottend werden ze door de lokale 

bevolking ‘poepen’ genoemd. Het woord ‘poep’ is een verbastering van het 

Duitse Bube, ‘jongetje’ of ‘kereltje’.40  Een clustertje veenhutten langs het derde 

Zandwijkje waar zich rond het jaar 1747 voornamelijk Duitse  gastarbeiders 

ophielden kreeg de naam ‘poepershoek’.  

                                                           
39 Metselaar 1987, 10. 40 Wiersma 2018, 106. 

De kaart van Lambertus Grevelijlink uit 1791 geeft een fraaie impressie van de bewoning 

langs het Zuideropgaande (de dikke noord-zuid lopen lijn). De blokjes direct langs dit 

opgaande waren permanente woningen. Het zullen de kleine boerderijtjes zijn geweest 

van de keuterboeren die het reeds afgegraven veen in cultuur brachten. Verder van het 

Zuideropgaande richting het oosten zien we op deze kaart de ligging van de veenhutten 

of keten. Ze lagen vlakbij het turfveld en werden enkel in het voorjaar of in de zomer 

bewoond.  
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Rond het huidige Elim was omstreeks 1791 sprake van een vergelijkbare 

situatie. Hier bevonden zich in total zeven hutten langs de grens tussen het 

veen en het reeds verveende land dat nu uit heide bestond. Vanaf deze plek 

werd enige jaren later (tussen 1802 en 1811) begonnen met het graven van het 

Dwarsgat. De toenmalige eigenaren van het Dwarsgat bestond uit een groep 

van 11 personen, waarvan de meesten afkomstig waren uit Hoogeveen. We 

mogen ze beschouwen als de stichters van Elim. Het Dwarsgat groeide uit tot 

een belangrijke vaart waarlangp vanaf 1830 enkele huizen werden gebouwd. 

De topografisch Militaire Kaart van 1850 laat zien dat Elim inmiddels was 

uitgegroeid tot een nederzetting met zo’n 10 woningen. 35 jaar later stonden 

er al 21 woningen rondom het Dwarsgat. Inmiddels had de gemeenschap ook 

een kerkje gebouwd.41 Van Elim werd voor het eerst gesproken rond 1915. In 

dat jaar richtte dominee Boersma een vereniging op voor het stichten van een 

school op Nederlands hervormde grondslag. Daarvoor werd de bewoning langs 

het Dwarsgat aangeduid al  ‘Dwarsgat’ of Hollandscheveld Z.O.42 

 

                                                           
41 Metselaar 1986, 11-13. 
42 Wichers 1959, 14. 

 

 

Landgebruik  

We keren nog even terug naar de eerste verveningsfase, zo rond het jaar 1650. 

Nadat de turfgravers de veenondergrond hadden verwijderd, bleef er een arme 

zandgrond achter die spoedig begroeid raakte met heide en berkenbomen. Om 

de arme grond bouwrijp te maken, moest eerst de bodem verrijkt worden. 

Daarvoor gebruikte men schapenmest, afkomsting van de schapen die de 

Hollandsche Compagnie had aangekocht voor dit doeleinde. Met de wol wisten 

de Leidenaren wel raad. Die werd weer afgevoerd naar hun geboortestad, waar 

de wolindustrie (lakenindustrie) een grote vlucht had genomen. Hun Lakenhal 

is nog altijd een museum. De schapenmest werd langs de boekweitensloot 

verzameld, waar de kudde van ruim honderd dieren was ondergebracht in 

verschillende kooien.43 Een door de Compagnie aangestelde schaapsherder 

bracht de kudde van tijd tot tijd naar de drogere delen van het nog 

onontgonnen hoogveen, zodat ze daar konden grazen. In het voorjaar van 1651 

werden de eerste percelen akkerland in het Tweede Blok met gerst en rogge 

ingezaaid. Naast bouwland werden er ook percelen als weiland ingericht in het 

Tweede Blok. In het notulenboek van de Compagnie lezen we daarover het 

volgende besluit: ‘de sloten in het Tweede Blok te vullen en dammen, en 

elsenbomen te kopen, om mikken te maken, en vredinge (afrastering) in het 

land, voor de beesten, om het gezaaide niet te beschadigen.' Met beesten 

werden koeien bedoeld. Een mikke is een paal of een gaffelvormige stok.44 

Zo’n 200 jaar later was het overgrote deel van het veen afgegraven en bestond 

het Hollandscheveld voornamelijk uit schraal heideland. Dankzij de gegevens 

van het Kadaster uit omstreeks 1830 weten we uit die periode vrij precies in 

hoeverre het veen binnen het studiegebied inmiddels ontgonnen was. Alleen 

in het Grote Blok zien we nog stukken onontgonnen veen liggen. Een groot  blok 

in het uiterste noordoostelijke deel, ten noorden van Rechtuit moest nog 

verveend worden. Ook aan weerszijden van de Akkerweg was nog veen 

43 Metselaar 1988, 12. 
44 Metselaar 2012 (11) 26. 

Vorige pagina:  Elim rond 1950. De oorspronkelijke zwart-wit foto is ingekleurd door 

Bertus ten Caat. 

 

Links: De topografisch militaire kaart van omstreeks 1850 laat zien waar de toenmalige 

bewoners van Elim waren gehuisvest.  
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aanwezig, evenals in de meest zuidelijke punt van het studiegebied. Dit was een 

restant van het zogenaamde Ritmeestersveen. Langs de hele oostkant van het  

Grote Blok lagen rond 1830 gronden die door de karteerders van het Kadaster 

als ‘heide en veen’ werden geadministreerd.  Al met al lag er rond 1830 in de 

gehele gemeente Hoogeveen nog ongeveer 1500 hectare van het 

oorspronkelijke veenpakket aan de oppervlakte.  Tussen 1830 en 1850 werd 

hiervan nog circa 900 hectare vergraven. De resterende 600 hectare werd in de 

daaropvolgende 20 tot 25 jaar vergraven. In 1876 meldde het 

gemeentebestuur dat het einde van de verveningen in zicht kwam. Over het 

tempo van de afgravingen weten we dat in de periode 1740-1800 gemiddeld 

28 hectare veen per jaar is vergraven. In de periode 1631-1740 bedroeg dat 

getal circa 18 hectare per jaar en tussen 1800 en 1850 ongeveer 38 hectare per 

jaar.45 

Kijken we op de kaart op pagina 35 (HISGIS 1832) naar de plek van het weiland 

en het bouwland, dan lijkt dit cultuurland rond 1830 geconcentreerd langs de 

toenmalige hoofdwijken, daar waar ook de boerderijtjes stonden. Verder van 

de boerderijen af lag het onmetelijke heideveld. Tot aan de komst van 

kunstmest eind 19e eeuw was mest waarschijnlijk de beperkende factor bij het 

in cultuur brengen van de grote oppervlaktes afgegraven veengrond. De koe- 

en schapenmest werd vermengd met zand en over het land uitgereden, waarbij 

als eerste de landerijen in de buurt van de bewoning van mest werden voorzien. 

Ten zuiden van Noordsche Schut en rondom Hollandscheveld is na de vervening 

met de mest zoveel zand opgebracht, dat boven het restveenlaagje 30 tot 50 

centimeter dikke bovengronden zijn gevormd.46 

Als we het uitgestrekte heideveld dat rond 1830 verreweg het grootste deel 

van het landschap van het Hollandscheveld sierde in een getal uit zouden 

drukken dan komen we op een kleine tweeduizend hectare. Daarnaast bestond 

er nog een categorie ‘heide en veen’ met een oppervlakte van zo’n 850 hectare.                      

Een veel kleiner deel van de grond, nog geen 500 hectare was in gebruik als 

                                                           
45 Gerding 1995, 234. 
46 Stiboka 1987, 217. 
47 Metselaar 2014, 32. 

weiland. De verspreid liggende akkertjes besloegen een totale oppervlakte van 

zo’n 230 hectare.  

Bosbouw was rond die tijd een relatief nieuw fenomeen. Vanaf het begin van 

de negentiende eeuw verschenen er naar voorbeeld van het Asser Bos dat rond 

1765 werd aangeplant in toenemende mate percelen met dennenbomen. Het 

Asser Bos liet zien dat bosbouw een lucratieve manier van grondgebruik was 

op de arme zandgrond. Dit gegeven activeerde de toenmalige 

grootgrondbezitters van het Hollandscheveld, die vanaf dat moment begonnen 

met het aanplanten van jonge dennenbomen. Zo’n dertig jaar later konden de 

eerste bomen gerooid worden. Het geoogste hout werd gebruikt voor het 

stutten van mijnen in Zuid-Limburg, maar ook voor scheepsbouw, huizenbouw 

en voor het maken van meubels. Na de oogst werden de percelen voor enkele 

jaren gebruikt als eikenhakhoutbos.47 Wanneer de eiken zo’n acht jaar oud 

waren,  werden ze in het voorjaar gekapt door de eekschillers (zie kadertekst). 

Naast de productiebossen met hoofdzakelijk dennenbomen werd er ook hout 

geoogst uit hakhoutbosjes. Deze bosjes bestonden uit spontane opslag van 

berken die om de zoveel jaar gerooid werden. Van de takken werden bossen 

gemaakt die door de bakkers werden gebruikt om de oven mee op te stoken.48  

Het totale bosbestand bestond omstreeks 1830 uit 135 hectare hakhoutbos, 

120 hectare dennenbos en 1 hectare loofbos.49 Een kleine honderd jaar later 

was de oppervlakte bos verzesvoudigd. Vanaf dat moment zien we de totale 

oppervlakte aan bospercelen weer afnemen. Het sluiten van de mijnen in Zuid-

Limburg en de overschakeling van hout naar ijzer in de scheepsbouwsector zal 

daar aan hebben bijgedragen. Een andere reden is de bevolkingsgroei in het 

gebied tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw, waardoor de behoefte aan 

landbouwgrond toenam. Vanaf de jaren ’20 kon het groeiend aantal boeren 

tevens gebruik maken van kunstmest, waardoor voorheen onrendabele 

gronden nu in aanmerking kwamen voor akkerbouw. 

  

48 Metselaar 2014, 2-8. 
49 Fryske Akademy, HISGIS 1832.  
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De eikschillers 

Uit een krant (De Grondwet) van 28 mei 1901: 

“Hoogeveen 3 mei. Onze bossen, met name die te Hollandscheveld en 

Nieuweroord, zullen dezer dagen in de letterlijke zin weer bevolkt worden. 

Heden toch kwamen alhier aan uit de provincie Gelderland, in ’t bij zonder 

uit de plaatsen Nunspeet, Oldebroek en Elspeet, enige grote families, 

bestaande uit man, vrouw kinderen en verdere bloedverwanten, om hun 

tenten op te slaan in de vrije natuur en zich bezig te gaan houden met 

eikschillen. Hun aantal was, dunkt ons, belangrijk groter dan andere jaren. 

Wij hopen voor deze lieden dat de zon, die in de laatste dagen zo heerlijk 

schijnt, haar verkwikkende stralen nog enige tijd zal uitzenden, opdat de 

bodem, die hier en daar nog zeer vochtig is, opdroge en geen oorzaak worde 

van ziekten. De eikschillers in hun werk gade te slaan levert voor de 

oningewijde vooral een aardig gezicht op. De eenvoudige lieden komen hier 

met ‘pak en zak’, voeren alle familieleden, oud en jong, mede, terwijl steeds 

een paar kruiwagens, waarin de allerkleinste kinderen, die nog niet lopen 

kunnen en enige huishoudelijke zaken plaats vinden, en enige geiten de 

troep vergezellen. Zij hebben haardsteden terug tegen de tijd dat de nieuwe 

vrucht moet gerooid worden.’ 

….en uit een ooggetuigenverslag van omstreeks 1853: 

“Zo begeeft zich dan ook in het begin der lente een groot aantal lieden met 

vrouwenen kinderen naar Drenthe om hout te schellen, waartoe enige 

handigheid vereist wordt. Er grijpt zelfs in dit eenvoudige werk een zekere 

verdeling van de arbeid plaats. De mannen houwen het hout van de stam, en 

kappen het op de bepaalde lengte. Daarna kloppen de kinderen van 12 jaar 

en ouder het hout met een stomp bijteltje en ontdoen het van de bast, 

waarin zij van lieverlede een wonderlijke vaardigheid bekomen. De vrouwen, 

als zij niet mee kloppen, binden de schors in bundels, en voor de kleine 

kinderen maakt men gewoonlijk een hut van takkebossen en eek, waarin zij 

voor de regen beschut zijn, en de hond hun speelmakker is. Het verblijf in 

Drenthe duurt gewoonlijk van één tot twee maanden.” 
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HISGIS Fryske Akademy  1832 
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Topografische kaart 1925 

 
Naaldbos 

Loofbos 
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Topografische kaart 2017 

 

Nieuwlande 
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Nieuwe ontsluiting en recreatie  

Rond het begin van de 20ste eeuw was de vervening zo goed als tot een einde gekomen. Er brak een eeuw van grote veranderingen aan. 

Waar eerst de vervening de belangrijkste economische motor van het gebied was geweest, en later de bosbouw, verschoof het accent 

vanaf de twintiger jaren meer naar de landbouw en glastuinbouw. Door de verbeterde ontsluiting via land die vooral na de oorlog werd 

gerealiseerd, trok het eens zo geisoleerde gebied steeds meer mensen aan. De resterende productiebossen werden ontdekt door een 

groeiende groep mensen met een groeiende hoeveelheid vrijetijd.  
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Ontsluiting 

‘Wil men dit gebied zowel economisch, sociaal als landbouw technisch op een 

behoorlijke peil brengen, een ontsluiting door het aanleggen van een aantal 

nieuwe verharde wegen een eerste vereiste is.’50 

Door de vele kilometers aan opgaanden en wijken die het voormalige 

hoogveenmoeras in rechthoekige stukken land met een breedte van 150 tot 

200 meter verdeelden, was het eens zo desolate moeras via het water prima 

ontsloten geraakt. Via het land was dat een ander verhaal. Verharde landwegen 

geschikt voor paard en wagen waren er tot 1900 niet. Wie zich over het land 

wilde bewegen, was aangewezen op onverharde voetpaden van nog geen 

meter breed. De woningen die direct aan een opgaande of wijk waren gelegen, 

waren via zo’n pad verbonden met het wijkenstelstel en stonden in verbinding 

met paden die langs een andere wijk of opgaande liepen. Via vondertjes stak 

men de wijken over.51 Alle vervoer ging per schuit. De turf, het vee, het hooi, 

maar ook de dokter en de doodskisten.52  

Gaandeweg de twintigste eeuw raakte het gebied ook over land steeds beter 

ontsloten. De wegverbinding tussen Het Hoekje en Hoogveen kwam aan het 

begin van de 20ste eeuw tot stand. Binnen het Grote Blok werden vanaf de 

twintiger jaren van de vorige eeuw verharde wegen aangelegd langs de 

Carstenwijk (de Carstensdijk) en langs de Riegshoogtendijk. In de dertiger jaren 

zien we de eerste geasfalteerde fietspaden verschijnen tussen Elim en de 

Coevorderstraatweg en tussen Hollandscheveld en Nieuwlande. Na de oorlog 

werd toegewerkt naar verdere ontsluiting van het gebied, aangezien zo’n 

twintig procent van de bevolking nog steeds meer dan een kilometer 

verwijderd van een verharde weg woonde.53 Die situatie veranderde vanaf 

1954. In dat jaar werd begonnen met de aanleg van kilometers nieuwe 

asfaltwegen  

                                                           
50 Drents Archief, Stichting Opbouw Drenthe, archiefnummer 0196, inventarisnummer 419. 
Rapport van de sub-commissie van de commissie Elim-Hollandscheveld, 10 augustus 1954. 
51 Gras 1995, 386. 

  

52 Wichers 1959, 13. 
53 Wichers 1959, 14. 

Rechts: Het Hollandscheveld voor de ontsluitng van 1954.  

Volgende pagina: Het wegenplan van 1954. 
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54 Sieders 2010, 4. 
55 Sieders 2010, 30. 

 

Omstreeks 1950 werd het agrarische cultuurlandschap in het Hollandscheveld 

bewerkt door een zeer groot aantal zeer kleine boeren. In vergelijking met  

omliggende gemeenten Diever, Havelte en Ruinerwold waren er in de 

gemeente Hoogeveen ongeveer vijf tot zes keer zoveel boeren die zich 

moesten redden op minder dan 5 hectare grond. Van de in totaal 685 

grondgebruikers uit Hollandscheveld waren er 274 aangewezen op een stukje 

grond met een oppervlakte van minder dan één hectare.54 Dit leidde tot 

arbeidsintensieve landbouwvormen, zoals bijvoorbeeld (glas)tuinbouw. Van 

zo’n klein boerenbedrijf kon een gezin, bestaande uit een man, vrouw en drie 

kinderen net rondkomen, mits men de beschikking had tot een kas voor het 

verbouwen van komkommer, meloen en sla. Buiten de kas werden met name 

spitskolen en bonen verbouwd. De vele kleine boerenbedrijfjes tussen de vele  

wijken zorgden  voor een versnipperde en onrendabele landbouwsector. Een 

doorn in het oog van beleidsmakers, die onder aanvoering van 

landbouwminister Sicco Mansholt vanaf 1948 onder het credo ‘nooit meer 

honger’ juist aanstuurden op rationalisatie, mechanisatie en schaalvergroting.55 

Er moest dus iets gebeuren, vonden de beleidsmakers in Hoogeveen. De 

bewoners vonden van niet. Ze waren fel gekeerd tegen teveel 

overheidsbemoeienis. De geplande ruilverkaveling werd wegens te weinig 

draagvlak weer afgeblazen. Wel kwam het tot een streekverbeteringsproject 

dat in de jaren 1958-1966 tot uitvoering werd gebracht, met minimale 

medewerking van de bewoners. De gemiddelde bedrijfsgrootte groeide van 

2,46 hectare in 1946 naar 8,5 hectare in 1971, maar de beoogde 10 hectare 

werd daarmee niet behaald. Wel zien we binnen de periode van de 

streekverbetering een korte opleving binnen de tuinbouwsector, die middels 

subsidies uit het streekverbeteringsproject aantrekkelijk werd gemaakt voor 

bewoners.56  

  

56 Sieders 2010, 44. 
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De Boerenopstand van 1963 

Door Ferry Sieders 

Eén van de middelen die van overheidswege werd ingezet om modernisatie binnen de landbouwsector op gang te brengen was de oprichting van het Landbouwschap. Het 

Landbouwschap had de bevoegdheid om heffingen op te leggen aan boeren die niet mee wilden betalen aan het verplichte lidmaatschap.  Op vijf maart 1963 kwam een 

grote politiemacht namens het Landbouwschap in actie en zette drie families uit Hollandscheveld die geweigerd hadden om het lidmaatschapsgeld te betalen uit de 

boerderijen en nam deze in beslag. Het was de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat zo’n grote politiemacht werd ingezet, sterker nog, het Landbouwschap had 

de Mobiele Eenheid (ME) voor het eerst in haar bestaan laten optreden. Het politieoptreden kon niet op goedkeuring van het toegesnelde publiek rekenen. Vele honderden 

personen, zowel jongeren uit de omgeving als volwassen boeren uit heel Nederland, waren deze maartdag naar Hollandscheveld gekomen om te protesteren. Ook de 

Nederlandse media waren toegestroomd naar het dorp om verslag te doen van de uit huis plaatsing van de drie boerengezinnen. De gebeurtenissen in Hollandscheveld 

leidden tot de oprichting van de Boerenpartij door boer Hendricus Koekoek, die zelf in Hollandscheveld was geboren. 
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Tussen 1955 en 1965 zijn er tijdens de aanleg van de nieuwe wegen volgens het 

wegenplan van 1954 tegelijkertijd veel wijken gedempt. In het Grote Blok 

maakte het westelijke deel van Rechtuit, het Zuideropgaande en de Barswijk 

plaats voor wegen. Grote delen van de Vierde, Vijfde, Zesde Zevende en Achtste 

Wijk zien we in deze periode uit het landschap verdwijnen.  Het Oostopgaande 

bleef in eerste instantie gespaard. De wijken ten zuiden van het Oostopgaande 

werden met uitzondering van de Jeulenwijk en de meest oostelijk gelegen 

delen van de Derde Wijk, de Jufferswijk en de Calkoenwijk dichtgesmeten. Men 

werkte daarbij met kiepkarren die op een rails langs de wijk waren 

gepositioneerd. Na 1965 zien we dat het wegennetwerk nog verder is 

uitgebreid tussen Rechtuit en Elim, deels ten koste van het Oostopgaande. De 

wijken in het Tweede Blok en in het Vierkante Blok verdwenen eveneens in de 

periode tussen 1955 en 1975 uit het landschap. Tussen 1964 en 1975 werd Het 

Hollandscheveldse Opgaande en een groot deel van de wijken ten noorden 

hiervan gedempt. 

Het Wijkenstelsel tussen het Alteveerse Opgaande en de Riegshoogtendijk 

heeft langer stand gehouden. Tussen 1955 en 1965 zijn er vooral in het 

oostelijke deel  hier en daar wijken gedempt, maar verreweg het grootste deel 

is rond 1965 nog intact. Tien jaar later zijn de wijken vanaf het Alteveerse 

Opgaande nog bereikbaar, maar is er al een flink deel vanaf gesnoept, waarbij 

men van oost naar west toewerkte. Het laatste deel van de wijken, inclusief het 

Alteveerse Opgaande smeet men in de periode tussen 1985 en 1995 dicht. 

Boven: De Eénendertigste 

wijk omstreeks 1950. Deze  

dwarswijk werd omstreeks 

1975 als één van de laatste 

wijken jn het Grote Blok 

gedempt.  

Rechts: De topografische 

kaart van omstreeks 1955 

(boven) en de topografische 

kaart van 1995. 

Topografische kaart 1955 

 

Topografische kaart 1995 
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Door het dempen van de vele wijken veranderde er een hoop op het gebied 

van de waterhuishouding, waardoor het Hollandscheveld waterstaatskundig 

opnieuw werd ingericht. De verantwoordelijkheid voor deze opgave kwam bij 

het in 1956 opgerichte waterschap Riegmeer te liggen. In eerste instantie 

besloeg dit waterschap een terrein van zo’n 10.000 hectare. In de 

daaropvolgende jaren werd het waterschap verder uitgebreid tot een gebied 

van ongeveer 20.000 hectare. In 1995 ging het waterschap op in het grotere 

waterschap Meppelerdiep, dat inmiddels weer is opgegaan in het waterschap 

Drents Overijsselse Delta. Tot de oprichting van het waterschap Riegmeer werd 

de afwatering van het zuidwestelijke en zuidoostelijke deel van het 

Hollandscheveld geregeld door drie kleine waterschappen. De waterschappen 

Alteveer en Zuideropgaande werden beide in het jaar 1884 opgericht. 

Aanleiding tot de oprichting van deze waterschappen waren de veelvuldige 

klachten over de slechte toestand van de wijken en kanalen. In het jaar 1901  

kwam het waterschap Oostopgaande tot stand, waarbij een gebied van 636 

hectare als polder werd ingericht, met het Oostopgaande als hoofdkanaal. Dit 

kanaal mondde uit op het kanaal Zwinderen-Coevorden.57   

                                                           
57 Coert, G.A. 1984, 67, 127. 

Links: De waterstaatskundige kaart uit 1951 staan de drie waterschappen afgebeeld. 

Rechts: Een kaart uit 1906 waarop de waterschappen Alteveer, Zuideropgaande en 

kerkenbovenveen staan afgebeeld. 
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Recreatie 

Met de oprichting van het allereerste kantoor van de Vereniging voor 

Vreemdelingenverkeer (VVV) in Drenthe in het jaar 1896 werd er georganiseerd 

toegewerkt naar het ‘op de kaart’ zetten van de provincie. De afdeling in 

Hoogeveen zag in 1910 het levenslicht.  Een jaar later verscheen het eerste 

boekje van die afdeling, inclusief een wandel- en fietskaart (zie figuur pag. 44).58 

In de bossen van het Hollandscheveld waren wandelmogelijkheden zat. De 

paden waren gemaakt door bewoners en bosarbeiders die van de ene naar de 

andere wijk dwars door de bossen trokken. Tegenwoordig zouden we ze 

olifantenpaadjes noemen. Recreatie per fiets werd in de dertiger jaren extra 

aangemoedigd toen er op een aantal paden tussen Elim, de Coevorder 

Straatweg en Hollandscheveld een laagje asfalt werd aangebracht.  

Vrije tijd was in de dertiger jaren van de 20ste eeuw nog lang niet voor iedereen 

weggelegd. Daarin kwam vanaf de jaren zestig geleidelijk verandering. In die 

periode werd ook de A28 aangelegd, waarmee Hoogeveen zowel vanuit het 

westen als vanuit het noorden een stuk makkelijker te bereiken werd. In de 

gemeenteraad van Hoogeveen dacht men inmiddels na over een grootschalig 

recreatiegebied in de bossen van het Hollandscheveld, zodat de inwoners van 

de snelgroeiende industrieplaats Hoogeveen hier in hun vrijetijd van het 

natuurschoon zouden kunnen genieten. Ergens in de hoofden van één van de 

ambtenaren ontstond het idee ‘recreatieplan Schoonhoven’. Het idee groeide 

uit tot werkelijkheid toen de gemeenteraad in februari 1968 akkoord ging met 

het plan. Dat plan behelsde een grote zichzelf reinigende zwemvijver midden 

in de bossen van Hollandscheveld-Elim. Na jaren van voorbereiding waarin de 

benodigde grond moest worden aangekocht kon er in het voorjaar van 1974 

worden gestart met de graafwerkzaamheden. Het gewonnen zand kreeg een 

nieuwe functie in de vorm van een uitkijkheuvel. Ook de gesloopte boerderijen 

die plaats moesten maken voor de zwemvijver werden op deze bult geschoven. 

In de zomer van 1976 bewees het nieuwe plan haar aantrekkingskracht op de 

bewoners van Hoogeveen: lange rijen auto’s en fietsers vanuit Hoogeveen 

illustreerden de populariteit van het pas opgeleverde recreatiegebied. 59 

                                                           
58 Glas 1995, 382. 59 Metselaar 2014, 12-13.  
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Verhalen van bewoners  

In dit hoofdstuk komen enkele bewoners van het Hollandscheveld aan het woord. Vanuit hun 

herinneringen nemen ze ons mee naar vervlogen tijden waarin de melk nog in bussen per bok vervoerd 

werd en waarin de kachels nog met turf gestookt werden 
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Kinderarbeid in het veen 

Door Jan de Vries 

Mijn opoe is in 1888 geboren in Hollandscheveld en is daar zoals zovelen haar 

hele leven blijven wonen. Zij ging naar de school naast de Nederlandse 

Hervormde Kerk. Dit schoolgebouw was in 1877 gebouwd en was de enige 

school in het dorp. In 1909 werd een tweede school gesticht voor Christelijk 

lager onderwijs.  Opoe kon goed leren en daarom mocht ze een klas overslaan. 

Later vertelde zij dit nog vaak vol trots. Ze was er op dat moment blij mee. Maar 

wat leverde haar dit nu eigenlijk op? Een jaar jonger van school af en een jaar 

eerder aan het werk. Tel uit je winst. Voor haar ouders natuurlijk wel mooi, 

want dan kon zij ook een paar centen gaan verdienen. Ze kregen het dan toch 

weer een ietsje ruimer in de huishouding die uit acht kinderen bestond. Mijn 

opoe zei wel eens dat ze hier niet echt gelukkig van werd maar ook weer niet 

verdrietig. Ze wisten niet beter, het was normaal om al zo jong te gaan werken. 

‘Doorleren’ was er niet bij. Misschien wisten ze in die tijd niet eens dat er 

behalve de lagere school nog wel andere scholen bestonden.  

De ene dag ging opoe nog naar school en de volgende dag ging ze met haar 

familie naar het Woeste achter Nieuwlande om mee te helpen in de vervening. 

Als ze hierover vertelde dan zei ze dat ze de afstand lopende in een paar uur 

aflegden, en dat ze dat vaak zingende deden om de moed erin te houden. Ze 

gingen ’s morgens zo vroeg van huis dat het nog donker was als ze in het 

Woeste aankwamen. Daar mocht ze tot zonsopgang nog even slapen. Daarna 

moest ze als 11-jarig meisje de hele dag turven omkeren zodat deze ook aan de 

onderkant goed droogden. Na een lange werkdag ging het weer huiswaarts. Na 

het eten naar bed om de volgende morgen vroeg en een beetje uitgerust uit 

het beddenstro te kunnen komen. Zo ging het zes dagen in de week. Het 

kinderwetje van Van Houten uit 1874 verbood dan wel arbeid door kinderen 

beneden de leeftijd van 12 jaar, maar dit verbod gold niet voor het werk van 

opoe. Het verbod was niet van toepassing op veldarbeid. Hoewel onze 

voorouders vrije mensen waren, leek de harde praktijk van elke dag wel op 

slavernij. Mijn opoe trouwde toen ze 23 jaar was en kreeg 10 kinderen. Zo 

waren er zeker in dit gebied veel kinderen waarvan hun levensloop al bij de 

geboorte vaststond. Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een 

kwartje was een waarheid als een koe.   

 

 

  



49 
 

De Pullenvaarder 

Door Jan de Vries 

Ik ben geboren in 1949. Tot 1958 waren alle veenwijken in dit hele gebied nog 

intact en konden als vaarwegen gebruikt worden om producten en overige 

vracht te vervoeren naar en vanuit Hoogeveen. In 1958 werd de vaarweg naar 

Hoogeveen afgesloten door een waterkering in de vorm van een dam in de 

hoofdvaarweg naar en van Hoogeveen, genaamd Het Hoekje bij café Mol. Deze 

waterkering was het begin van een complete metamorfose van het hele gebied. 

Het directe resultaat was dat een gewenste verlaging van het waterpeil in de 

wijken werd gerealiseerd. Dit was gunstig voor de land- en tuinbouw in het hele 

gebied ten oosten van deze waterkering. Een belangrijke bijkomstigheid was 

dat het vrachtverkeer van en naar Hoogeveen over het water hier stopte. Er 

waren hier relatief veel kleine gemengde boerenbedrijfjes en in aantal minder 

grotere bedrijven.  

Dagelijks werd de melk in de pullen (melkbussen) door de pullenvaarder bij de 

boeren opgehaald.  De met melk gevulde pullen werden dan ’s ochtends na het 

melken van de koeien in alle vroegte door de boeren aan de waterkant gezet. 

Meestal op de waterbank. Dit was een vlonder vanaf de walkant vlak boven het 

water. De pullenvaarder kwam dan met zijn bok (praam) langs varen, legde aan 

en zette de pullen in de bok. Zo ging hij met zijn bok langs alle boeren die melk 

aan de melkfabriek leverden. Tot 1958 werd de melk afgeleverd aan de fabriek 

aan de Alteveerstraat in Hoogeveen. De pullenvaarder ging daarna met de lege 

pullen in zijn bok weer terug om deze weer ruim op tijd vóór het avondmelken 

bij de boeren af te leveren. De pullen waren niet altijd leeg, want sommige 

boeren ontvingen op verzoek ondermelk van de fabriek, waarmee onder 

andere het voer voor de varkens werd aangemaakt. De pullen moesten 

inderdaad ruimschoots op tijd terug zijn, want hoewel de pullen op de fabriek 

wel werden gespoeld, moesten ze van binnen en buiten worden geboend en 

gepoetst voordat er de avondmelk in kwam.  

De pullenvaarder nam op verzoek van boeren nogal eens veevoeder en 

kunstmest mee terug in de bok. Het kwam bij wat hogere waterstanden ook 

voor dat de vracht zo hoog was opgestapeld dat de bok niet onder de brugjes 

en de vonders door kon varen. De pullenvaarder moest dan de draaibare 

bruggetjes zelf open draaien en na het passeren weer dicht. Hij verwijderde de 

planken of de schotten van de vonders en legde die op de wal. Hij plaatste ze 

daarna ook weer terug. Zwaar werk en een moeizaam bestaan. De ene 

pullenvaarder had een langere vaarroute dan de andere. De één zal ook meer 

pullen in de bok hebben gehad dan de andere. Kwam je helemaal van Elim of 

uit de richting van Nieuwlande dan moest je als pullenvaarder wel een heel eind 

lopen en de bok met je vaarboom door het water duwen. De vaarboom werd 

in een beugel, die bevestigd was bij het ‘achterhofje’ (een overdekt gedeelte 

aan de beide puntige uiteinden van de bok). De pullenvaarder moest zo duwen 

(vreken) dat de voorste punt van de bok richting de walkant wees. Dit was echt 

vakwerk, had je dit niet onder de knie, dan kwam je niet ver. Nadat de 

pullenvaarder de laatste pullen en overige vracht had afgeleverd zat er voor 

hem een zeer arbeidzame dag op. 

Heel vaak gebruikten de grondeigenaren een deel van hun grondoppervlakte 

naast grasland en akkerbouwproducten voor het vee (toen nog wel 

kringlooplandbouw) ook voor tuinbouw. Vooral de verbouw van tuinbonen 

waren in de jaren ’40 en ’50 en de beginjaren ’60 favoriet. Het vervoer ging over 

water op dezelfde manier als dit met de pullen ging. De tuinbonen werden eerst 

in jutezakken en later in kistjes vervoerd naar de veiling aan Griendtsveen in 

Hoogeveen. Voor de ‘bonenvaarders’ was dit uiteraard seizoenswerk.   

Ik heb, gezien mijn geboortejaar, de periode na 1958 uiteraard bewuster 

meegemaakt dan daarvoor. In de loop van 1958 kon men door de aanwezigheid 

van de dam bij café Mol met de bok niet verder varen. Bij de molen aan Het 

Hoekje (nu autobedrijf v.d. Bergh) kon de pullenvaarder de pullen vanuit de bok 

op een transportband zetten, die hier speciaal voor was aangebracht. Op de 

straat stond dan een vrachtauto van de melkfabriek. De chauffeur ving daar de 

pullen op en reed ermee naar de fabriek. De tuinbonen werden vanuit de bok 

op de dam bij café Mol geplaatst en vandaar met de vrachtwagen van 

transportbedrijf Bruins uit Noordscheschut verder vervoerd naar de veiling in 

Hoogeveen. De vaarroutes waren vanaf toen vanzelfsprekend een stuk korter. 
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Herinneringen aan het Zuideropgaande 

Door Aalko Everhardus 

Ik ben in 1949 geboren aan het Zuideropgaande 151 op de hoek met de Van 

Echtenswijk, in Nieuw Moskou. De vorige bewoners waren de Fam. Gerrit Post, 

de broer van de bekende verzetsman Johannes Post. Ca. 100 meter, schuin 

tegenover (op nr. 156) is Hendrik Koekoek geboren. En ca. 200 meter naar het 

noorden (nr.154) is Johannes Post geboren. De mensen van “t’ Hoekie” 

(Hollandscheveld) zeiden dat achter de Carstensdijk Nieuw Moskou begon. De 

mensen die daar woonden zeiden achter de Barsweg. Wij woonden tussen de 

Barsweg en de Ritmeestersweg en wij zeiden “Muskow” ligt achter de 

Ritmeesterweg. 

Wij hadden een klein boerderijtje, 6,5 ha land achter ons huis en ca. 3 ha. in 

“Muskow” tegen de Overijsselse grens aan. De grond was daar heel laag ten 

opzichte van het waterpeil en daarom stonden de landerijen in de winter nogal 

eens blank. Vlak bij ons huis en ook aan de overkant van de Riegshoogtendijk, 

het Zuiderdiep, was het zo laag dat de bodem van de wijk net zo hoog was als 

het land. De stouwen moesten het water in de wijken tegenhouden. Deze 

waren ook nog wel eens lek en dan moest men het in alle haast dat weer 

verhelpen. Het slootwater werd met duikers onder de wijken door afgevoerd 

naar de Braambergersloot die weer in de Reest uit kwam. Men zei ook wel dat 

ergens in het Zuideropgaande een sluis had geplaatst had moeten zijn. 

Vanwege bovenstaande problemen werd in ca. 1953 een dam gelegd in het 

Zuideropgaande (nr.157), ongeveer waar nu garage Zwiep gevestigd is. Door 

het lagere waterpeil was dit wel een verbetering, maar men kon niet meer met 

de bok varen. Dat vonden sommige mensen wel een bezwaar. Mijn vader was 

er echter wel blij mee. In de winter van 1955-1956 werd een dam gelegd, dicht 

bij Tichelaar (Zuideropgaande 135) Hierna is er (net voorbij Otten nr.158) een 

grote vierkante houten duiker geplaatst. Hierdoor kon het water, van onder een 

dikke laag ijs, weglopen en werd het uiteindelijk naar de Reest afgevoerd. 

Daarna werd met groot materiaal, draglines, zandauto’s, bulldozers het 

achterste deel van het Zuideropgaande, de Barsweg Het Dwarsgat in Elim enz. 

gedempt en verharde wegen aangelegd. Dit was voor ons een ware belevenis. 

De modder werd ook bij ons voor op de tuin gestort en daarmee werd het wel 

40 cm opgehoogd. Ook werden er waterlossingen met stuwen aangelegd. 

Daarmee konden ze het waterpeil beter beheersen. De latere demping, in 

gedeelten, van het Zuideropgaande ging met lorries, dus lang niet zo snel. 

Volgens mij is Het Hoekje pas in 1967 gedempt.  

In mijn jeugd moest ik over zestien smalle brugjes, daarna een draaivonder bij 

kruidenier Klaas Mol, dan nog enkele smalle vonders naar school. Alles ging 

bijna over het water. Klaas Mol had ook zo’n klein bootje waar hij de 

boodschappen mee rondbracht. Hooi, koren, stro, bieten aardappels en mest 

noem maar op, alles moest met de bok. Mijn vader had echter ook een smal 

paardewagentje, met kleine wielen voorzien van massief rubber waarmee hij 

net over de brugjes naar het land in Moskou kon. Hij was niet met het varen 

met een bok groot gebracht, hij was meer een paardenboer. Mijn vader heeft 

in enkele zomers het veen van de voormalige stouwe bij ons afgegraven. Bij 

huis zat er 15 stek veen, verder achterop de wijk was het minder.  Wij moesten 

helpen de turf te stapelen en later weer overstapelen in grotere stapels.  

Uit de verhalen heb ik mee gekregen dat bokken vol met aardappels via de 

Jeulenwijk tot voorbij het Dwarsgat naar een dam gevaren werden. Dit noemde 

men de “eerappeldam”. Daar werd alles overgeladen, met de kruiwagen, in een 

grote bok, of boot. Van daar ging het (misschien via de Kikkerswijk?) naar de 

aardappelmeelfabriek Onder Ons in De Krim. Er was geen vaarverbinding met 

de wijken van De Krim, want er was het waterpeil daar ca. 2.90 meter lager. 

Demping van het Dwarsgat rond 1954. 



52 
 

Een slechte tijd  

Door Stoffer Kikkert 

Mijn naam is Stoffer Kikkert. Ik ben in 1935 geboren op de Reinder van 

Oostenwijk nr. 3. Ons huis was heel oud en staat er al lang niet meer. Ik kan mij 

van deze tijd niet zo veel meer herinneren, want toen ik drie jaar was gingen 

wij verhuizen naar de Jeulenwijk. Mijn ouders hebben in 1938 aan de Jeulenwijk 

een boete (noodwoning) met een halve hectare grond gekocht. Toen we hier 

gingen wonen hadden ze drie kinderen. Mijn vader werkte meestal bij een boer 

en als die geen werk voor hem had dan was hij aangewezen op de 

werkverschaffing. En dat was geen vetpot. Ondanks dat het een slechte tijd was 

zag mijn vader toch nog kans om in 1939 vóór de boete een stenen voorhuis te 

laten bouwen.  

Kijk, en dat was een hele verbetering wat de koude betreft. De schotteldoek 

bevroor ons op de tafel. Nieuw was ook dat wij twee slaapkamers hadden.   

Daar kwam ook nog eens bij dat het in de boete lekte en tochtte. Vlak na de 

oorlog is de boete die nog achter het nieuwe voorhuis stond afgebroken. Daar 

is toen een stenen achterhuis gebouwd met hierin twee varkenshokken en 

ruimte voor een paar geiten. Toen het huis eenmaal klaar was zijn er dakgoten 

aangebracht en zo konden wij ons eigen water opvangen in de regenbak. Je was 

dan niet meer zo afhankelijk van het water dat wij uit de wijk haalden. Je moest 

er dan altijd op letten of de melkbok er aan kwam varen. Voordat deze voorbij 

kwam moest je nog snel even een emmer water uit de wijk putten. Want als de 

melkbok er langs was geweest kon je het water de eerste uren niet gebruiken 

zo troebel was het dan  

Ook bij de winterdag als het flink vroor moest je er voor zorgen dat de bijt open 

bleef. Het open kappen moest soms wel meerdere keren op een dag gebeuren. 

Bij strenge vorst vroor de bijt snel weer dicht. De 4e maart 1941 kan ik mij nog 

goed herinneren. Het vroor nog streng toen bij ons in huis ook nog een tweeling 

geboren werd. De bloemen bleven de hele dag op de ramen staan. Van 

dubbelglas hadden ze nog nooit gehoord. Wij hadden er moeite mee om het 

een beetje aangenaam in huis te houden met het stoken van turf. Mijn vader 

huurde in het voorjaar een ‘bonkie veen’ (een stukje veen) in ’t Woester. Dit 

gebied lag bijna bij het Zwinderse kanaal. In zijn schaarse vrije tijd, zoals op een 

deel van de zaterdag, ging mijn vader hier dan turfgraven. Wij als kinderen 

moesten dan mee om de turven op te stoeken (op te stapelen) en later als ze 

weer wat droger waren moesten wij de turven in ringen zetten. Tegen de tijd 

dat de turven helemaal droog waren brachten wij een 6 tons bok naar ’t 

Woester. De fietsen legden wij in de bok om vervoer te hebben voor de 

terugweg. Op zaterdagmorgen als het nog donker was fietsten wij met mijn 

vader naar het turfveld. Als kinderen moesten wij de turfwagens vol stapelen 

en mijn vader kruide ze dan naar de bok.  Als de turven in de bok lagen vaarden 

wij via Nieuwlande de Jeulenwijk weer naar voren. Bij huis aangekomen werd 

de bok weer leeggemaakt en hadden wij de wintervoorraad weer bij huis.   
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Heel erg koud  

Door Stoffer Kikkert                                                                                                                                                 

Zoals gezegd was het begin maart toen de tweeling geboren werd en was het 

nog volop winter. De wijken waren nog dichtgevroren en wij waren nog aan het 

schaatsen. De tijd werd toen slechter. De Duitsers waren hier baas en de boel 

werd schaars en alles kwam op de bon. De Duitsers kwamen regelmatig de 

Jeulenwijk af, vaak met een bokkie en dan namen ze van alles wat ze konden 

gebruiken in beslag, zoals fietsen en vee, maar ook de enkeling die nog een 

radio had moest die inleveren. Zoals in de grote steden wel het geval was, 

hoefden wij geen honger te lijden. Wij verbouwden alles zelf, zoals aardappels, 

groente en bruine bonen. Ook hadden wij voor de melk een paar geiten en in 

het voorjaar kocht mijn vader altijd twee biggen. De eerste werd in de herfst 

geslacht en de ander in het voorjaar. Dus bruine bonen met spek was voor ons 

dagelijkse kost. Een goeie Toggenburger melkgeit gaf gemiddeld vier liter melk 

per dag en er scharrelde ook altijd wel een koppeltje kippen rond om huis. Dus 

kregen we ook nog wel eens een eitje. Het was niet als tegenwoordig dat je alle 

dagen een ander soort groente op je bord krijgt. Je moest eten wat de pot 

schafte. Meestal was dat in het voorjaar sla of andijvie in de bonentijd was het 

alle dagen groene bonen en in het najaar waren het rapen of kool. Als kinderen 

moest je mee helpen op het land, maar al met al hebben wij wel een mooie tijd 

gehad op de wieke.  

Daar aan de Jeulenwijk hebben wij eigenlijk alles geleerd, zoals zwemmen en 

schaatsen en natuurlijk vissen. De vishengel lag altijd klaar maar wij hadden ook 

altijd een foeke (fuik) in de wijk liggen. Deze werd er dan ’s avonds ingelegd en 

’s morgens voordat de melkbos langs kwam haalden wij hem er weer uit om te 

voorkomen dat hij kapot werd gevaren. Meestal zat er een lekker maaltje vis in. 

Alle afstanden werden in die tijd lopende of met een bootje afgelegd. Wij 

moesten lopende naar school over meestal een modderig pad. De winkelier 

kwam de boodschappen brengen met de boot. Bij een bakker of een 

groenteboer kwamen wij toch nooit. In 1949 kocht mijn vader op een publieke 

veiling een huis met een korenmolen aan het Zuideropgaande. In het huis was 

ook nog een oude winkel. Wij namen afscheid van de Jeulenwijk en voor ons 

begon er weer een nieuw avontuur.  
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Gesneuvelde bomen 

Door Elly Zwiep-Martens 

Ik ben in 1946 geboren, en zolang ik mij kan herinneren stonden er twee hele 

grote eikenbomen voor aan het pad (Wieke). Je kon er met de fiets langs, om 

bij ons huis te komen dat ongeveer 100 meter vanaf de weg lag. Die bomen 

hebben ons in onze jeugdjaren veel speelplezier bezorgd. Er liep een sloot langs 

de weg, en aan de rand stonden die bomen. Ze stonden toen niemand in de 

weg. Maar toen mijn zus ging trouwen in 1958, en vroeg aan mijn vader of de 

bomen er niet af mochten, zodat ze met de trouwauto van huis gehaald kon 

worden, was zijn antwoord, “Nee die bomen horen daar”. Het pad kon niet 

breder gemaakt worden.  

Toen mijn broer trouwde in 1962, hetzelfde antwoord. Nou was het bij ons 

thuis zo, we mochten verkering, maar trouwen niet voor ons twintigste jaar. 

Mijn zus was net twintig jaar in juli geworden, en getrouwd in september, 

helemaal goed vonden mijn ouders, toen mijn broer ook net twintig jaar was, 

had hij ook toestemming. En ik kreeg ook verkering. Toen dacht ik (wat ze nou 

een deal zouden noemen) “Pa, wij willen (en dat was dus in begin 1966) graag 

trouwen”. Maar,  zei mijn vader,  je bent nog geen 20 jaar, dus dat wordt nog 

even wachten, tot september. “Nou”, zei ik “dat is goed, ik wacht tot eind 

september, op een voorwaarde dat er dan twee bomen weg zijn, en mijn 

aanstaande man mij met de trouwauto van huis halen kan.” Mijn vader keek 

heel bedenkelijk, waarop ik zei, “Zo niet dan gaan we zo gauw mogelijk 

trouwen.” We zouden in juni ons huis gaan kopen, dus aan onderdak lag het 

niet. En ja hoor, na een paar dagen in overleg met mijn moeder, werd ons 

verteld, dat het goed was. De bomen gingen eraf, en het pad werd verbreed. 

Daar wat mijn vader beloofde deed hij ook! Er werd niet meer over gepraat, 

dus mijn aanstaande man en besloten  op 12 september in ondertrouw te gaan 

want ik was 11 september twintig jaar geworden (en we waren inmiddels met 

een behoorlijk grote verbouwing begonnen in huis). Dus trouwen zou in 

novembergebeuren. 

Mijn vader zei dat er twee mannen de bomen weg zouden halen, en het pad 

zou gemaakt worden. Dat gebeurde, maar het duurde wel even voordat er een 

auto over kon rijden, maar goed drie dagen voor de grote dag, liet mijn vader 

twee vrachten met rood zand erover brengen, en tot de dag dat we trouwden, 

mocht er geen auto over. Nou die dag regende en waaide het niet normaal. De 

anderen moesten allemaal met de auto aan de weg blijven staan, en ja hoor 

daar kwam de trouwauto, maar half op het pad was het stop! Nou iedereen in 

actie, en werd met alle kracht naar ons huis geduwd en gedraaid, het 

aanstaande bruidspaar achterin, en de hele meute er lopend er achteraan. 

Weer op de plek van het slechte stuk, weer vast, nou weer duwen door de 

feestgangers, tot we bij de weg aankwamen, iedereen de schoenen 

schoonmaken kleren gefatsoeneerd, en in de auto's naar het gemeentehuis in 

Hoogeveen, waar er (toch nog iets te laat) getrouwd werd. Wij zeiden later wel 

eens we zijn letterlijk het huwelijk ingeduwd. Maar ik moet wel eerlijk bekennen 

dat  het pad, wat later een autopad werd, er vroeger beter bij lag toen het nog 

een fietspad was. 
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Kansen voor erfgoed 

Op de relictenkaart staan de relicten genoemd die in het landschap van het Hollandscheveld met het blote oog 

nog waar te nemen zijn. Het zijn de kapstokken waaraan we de verhalen uit vroegere tijd op kunnen hangen. 
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In de afgelopen 400 jaar is het landschap van het Hollandscheveld een aantal 

keren ingrijpend van aanzien veranderd. Het onversneden hoogveenmoeras 

maakt plaats voor een strak verkaveld verveningslandschap met greppels, 

wijken en kleine boekweitakkertjes. Toen na zo’n 250 jaar na de aanleg van de 

eerste wijken het veen zo goed als vergraven was, bleef er een kaal en schraal 

heidelandschap achter. Zo’n 2800 hectare van het onderzoeksgebied was in die 

periode begroeid met een heideachtige vegetatie. De onmetelijke heide raakte 

spoedig beplant met naald- en loofbossen die rond 1925 haar maximale 

omvang van 1800 hectare bereikte. Tegenwoordig rest er van dat uitgestrekte 

bosgebied nog zo’n 560 hectare, waarvan 300 hectare loofbos, 85 hectare 

naaldbos en 175 hectare gemengd bos. 

Door de komst van kunstmest werd het mogelijk om de schrale ondergrond die 

vrij kwam na het rooien van de bossen in gebruik te nemen als grasland. 

Tegenwoordig wordt verreweg het grootste deel van de grond gebruikt als 

weiland, zo’n 2225 hectare, met een gemiddelde perceelsgrootte van zo’n 

anderhalve hectare. De akkerbouw neemt in totaal 825 hectare van het 

onderzoeksgebied in beslag, met een gemiddelde perceelsgrootte van 3,2 

hectare. Van de eens allesoverheersende heide rest in totaal nog een kleine 

drie hectare. 70 hectare bestaat uit water en 525 hectare is bebouwd geraakt. 

Ondanks alle veranderingen in het landschap vertegenwoordigt iedere tijdslaag 

nog een aantal relicten die meer of minder zichtbaar nog altijd het landschap 

van het Hollandscheveld sieren. 

IJstijdrelicten 

Misschien wel het oudste zichtbare relict uit vervlogen tijden ligt in de 

Beukerswijk. De zwerfkei werd hiernaartoe gebracht door een kilometers dik 

pakket landijs dat gedurende de één na laatste ijstijd in de periode tussen 

370.000 jaar en 130.000 jaar geleden vanuit Scandinavië over het huidige 

Hollandscheveld schoof.   

Verspreid over het gebied, maar enigszins geconcentreerd in de 

Hollandscheveldse bossen liggen een aantal lager gelegen terreindelen die zijn 

ontstaan in de laatste fase van de laatste ijstijd, zo’n 15.000 tot 20.000 duizend 
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jaar geleden. Van de acht depressies kan met een grote mate van zekerheid 

worden vastgesteld dat in ieder geval twee van deze laagtes zijn ontstaan als 

pingo, waarbij een grote ijslens ontstond in de ondergrond die nadien weer 

smolt en een kraterachtige laagte achterliet. De andere laagtes zijn 

vermoedelijk als uitblazingskom ontstaan. 

Relicten uit de tijd van de verveningen  

De Boekweitensloot kan beschouwd worden als het oudste door 

mensenhanden gegraven water binnen het studiegebied. Voor een klein deel 

is ze bewaard gebleven. Om dat met eigen ogen te kunnen zien, moet je over 

de Langedijk vanaf het Hollandscheveldse Opgaande richting ’t Èultie rijden. De 

sloot ligt langs de oostkant van de Lange Dijk.60 Een groepje grote eiken aan het 

einde van de sloot markeert het ‘Albert Holtien’. Deze plek was rond het jaar 

1636 ook bebost.  

Een groot aantal andere sloten, meest west-oost georiënteerd, verraden de 

ligging van de voormalige wijken, die voor een groot deel tussen 1950 en 1980 

gedempt werden. Op een aantal plekken zijn restanten van wijken bewaard 

gebleven. Voorbeelden daarvan zijn de Negende Wijk en een deel van het 

Oostopgaande in het Grote blok en de 10de tot de 14de wijk tussen Alteveer en 

de Riegshoogtendijk.61 Ten oosten van de Riegshoogtendijk is nog een gedeelte 

van de Riegsmeergruppe bewaard gebleven.  

Ten tijde van de vervening langs de Schutswijk heeft de toenmalige eigenaar 

van de grond, de heer Bruins Slot een bergje laten opwerken om vanaf daar de 

voortgang van de verveningen beter te kunnen aanschouwen. Het 

Schutswiekenbargie is nog altijd een markant punt midden in de bossen van het 

Hollandscheveld. 

Het Grote Trekgat dat iets ten noorden van de Trekgatenweg ondanks een 

aantal pogingen tot demping nog altijd als klein open water in het landschap 

ligt, is ontstaan doordat hier ergens tussen 1830 en 1870 de methode van de 

natte vervening werd toegepast. 

61 Moorlach 1995, 411. 
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In het jaar 1648 werd er een fonds opgericht voor kerk, school en armenzorg. 

Om deze goede doelen te kunnen bekostigen, werd er een strook land 

aangewezen waarvan de opbrengsten naar de bovengenoemde goede doelen 

zouden gaan. Zodoende is de Kerkenkavel ontstaan. Het fonds werd na de 

officiële opheffing van de Compagnie van de 5000 morgen ondergebracht in de 

Stichting Jonkheer Rudolf van Echtenfonds. De noordelijke begrenzing van de 

Kerkenkavel wordt gevormd door de Kerkhoflaan. De laan wordt gemarkeerd 

door 130 eiken  en heette oorspronkelijk de Kerkhofdijk. Die naam is nog steeds 

in gebruik. Langs deze laan liepen Vincent van Gogh en Sander Breebaard in het 

jaar 1883 van of naar Nieuwlande.62  

Relicten uit de 20ste eeuw 

In het eerste kwart van de 20ste eeuw werd het areaal bos in de gemeente 

Hoogveen flink uitgebreid. De resterende bossen zijn overblijfselen van de 

productiebossen die in de periode tussen 1920 en 1940 werden aangeplant. De 

bosbouw ging voor een groot deel ten koste van de heidevelden. Van dit eens 

meer dan 2000 hectare uitgestrekte heideveld resten nu nog een paar kleine 

lapjes met een totale oppervlakte van 3 hectare. Ze liggen direct ten oosten van 

de Schoonhovenweg. De recreatieplas Schoonhoven die in 1976 in gebruik 

werd genomen ligt daar net ten noorden van. 
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Het Schutswiekenbargie. De plek waar de fotograaf Jan van der Sleen in 

zijn pubertijd veel spijbeluurtjes door heeft gebracht. 

 Foto van de 

‘Dorpsommetjes’ van 

Nieuwlande. Zoals de 

fotograaf Daan Dekker 

het ziet: ‘Een paadje waar 

in ganzenpas gelopen 

moet worden. 
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