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Voorwoord 
 
Dit onderzoek naar hooiwegen vormt de afsluiting van mijn master Landschapsgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Het onderwerp had me al snel gegrepen. Tijdens één van de vele studie-
excursies reden we door Opsterland, Friesland. Met een touringcar vol studenten reden we via de 
Sweachsterwei naar Beetsterzwaag en passeerden daarbij het kruispunt met de Bûtewei.  
 De Bûtewei: zelf woon ik in de buurt en kom hier regelmatig langs. Daarnaast heeft deze weg 
een speciale betekenis voor mij, omdat mijn pake en beppe hier woonden voordat zij in de jaren ’50 
met het gezin naar Canada emigreerden. Het is een landelijke weg met eiken langs de kant. Een weg 
die ik goed ken. Toch kwam ik deze dag iets over deze weg te weten wat ik nog niet wist: het was een 
hooiweg. 
 
Het onderwerp hooiwegen heeft mij sindsdien niet meer losgelaten. De “eindeloze hooiwegen”, 
zoals J.J. Spahr van der Hoek erover schreef, spreken tot mijn verbeelding, waarbij ik de vroegere 
boeren voor me zie die met paard en wagen hun hooi vervoerden. 
 Daarbij is het zo dat bij de geschiedenis van mijn omgeving voornamelijk wordt gedacht aan 
de vervening en maar weinig aan wat er daarvoor was. Met deze scriptie wil ik graag inzicht geven in 
deze eerdere periode, zodat mensen op een andere manier naar de omgeving kunnen kijken. 
 Na mezelf meer verdiept te hebben in het onderwerp hooiwegen kwam ik erachter dat 
hooiwegen niet alleen maar in de veenweidegebieden te vinden zijn. Dit gaf mij de mogelijkheid om 
m’n kennis over het Noordelijk Zeekleigebied te vergroten, een type landschap waar ik alleen globaal 
inzicht in had. Ook het Drentse zandgebied was mij minder bekend. Dit is een mooie kans geweest 
om me in uiteenlopende landschappen te verdiepen. 
 
Graag wil ik Theo Spek bedanken voor de enthousiaste en geïnteresseerde manier waarop hij heeft 
meegedacht. De grondigheid van zijn feedback heeft deze scriptie ertoe kunnen maken wat het nu is.  
 Voor dit onderzoek heb ik verschillende interviews afgenomen bij mensen die hun leven lang 
boer zijn geweest in de onderzoeksgebieden. Zij hebben mij tot op detail kunnen vertellen hoe de 
hooiwinning er in het verleden aan toe ging en via welke wegen zij het hooi binnenbrachten. Graag 
wil ik Bouke Regnerus, Klaas Bosma, Meine Zwaga, Udo Dam, Koos en Brechtje Feenstra en Roelie 
Klinkhamer ontzettend bedanken voor de gastvrijheid, hartelijkheid en inzichten. Ondanks dat het 
soms lastig was om de juiste personen te vinden, was dit het leukste onderdeel van mijn onderzoek. 
 Graag wil ik ook mijn studie- en vakgenoten bedanken voor de denkrichtingen, materiaal, 
feedback en steun. Dennis Worst1 heeft me in het begin van mijn onderzoek geholpen om de goede 
denkrichtingen te kiezen, door ook te kijken naar de klei en zandgebieden. Maurice Paulissen2 heeft 
voor zijn masterscriptie Landschapsgeschiedenis een soortgelijk onderzoek uitgevoerd naar 
Kinkenwegen in Limburg en heeft mij goed op weg kunnen helpen door zijn ervaringen te delen. 
Mans Schepers3 heeft me geholpen inzicht te krijgen in de hooiwinning in het kustgebied voordat 
deze bedijkt was. Medestudenten Betsie Pinkert, Anne Chardon en Marijke Molema hebben me op 
verschillende momenten van goede feedback voorzien, waardoor ik mijn onderzoek gaandeweg heb 
kunnen aanscherpen. Paul Haan, mijn collega bij de Geodienst (RUG), heeft me van feedback 
voorzien wat betreft kaartmateriaal in deze scriptie.   
 Medestudenten Lisa Timmerman en Machiel Koman wil ik graag bedanken voor de mentale 
steun. Het scriptie schrijven doe je gelukkig niet als enige, want door van elkaar te weten dat je hard 
aan het werk bent, is bijvoorbeeld een zomervakantie lang aan je scriptie werken beter door te 
komen. 

                                                           
1
 Promovendus middeleeuws agrarisch veenlandschap, Fryske Akademy/RUG. 

2
 Oud-medestudent en promovendus landschapshistorie, Universiteit Wageningen (WUR). 

3
 Post-doc archeobotanie, RUG 



 
 

Ook wil ik graag Bep Hofland hartelijk bedanken voor haar inzet en tijd. Zij helpt in haar vrije tijd 
graag mensen om een goede scriptie af te leveren en heeft zodoende kritisch naar de opzet van mijn 
teksten gekeken en me van goede feedback voorzien.  
 Tot slot wil ik het meeste nog mijn vriend en familie bedanken. Het schrijven van een scriptie 
gaat je niet in de koude kleren zitten. Met hun interesse en ondersteuning is het gelukt! 
 
Met deze scriptie hoop ik een onderzoek te hebben neergezet dat een gedetailleerd inzicht geeft in 
de ontwikkeling en het gebruik van hooiwegen in Noord-Nederland vanaf de 18e eeuw en in hoe 
kennis van deze wegen het huidige landschap kan verrijken. 
 
 
Iris Koppert 
 
Terwispel, 20 april 2017. 

  



 
 

Samenvatting 
 
De aanleiding tot dit onderzoek was een excursie voor het mastervak ‘Landschappen van Nederland’ 
van de opleiding Landschapsgeschiedenis. Toen we door de gemeente Opsterland (Friesland) reden, 
kwam een voormalige hooiweg ter sprake: de Bûtewei, van Wijnjewoude naar Terwispel. “Hier is nog 
weinig over uitgezocht”, aldus Theo Spek.  
 Na literatuuronderzoek bleek dat over de Bûtewei al het een en ander is uitgezocht, maar 
over hooiwegen in het algemeen nog vrij weinig. Dit onderzoek naar hooiwegen in Noord-Nederland 
is daarom hoofdzakelijk ingegeven vanuit wetenschappelijk oogpunt, maar daarnaast kan dit 
onderzoek op het maatschappelijke vlak een bijdrage leveren door de historische dimensie van het 
hooi halen kenbaar te maken in het huidige landschap. 
 
Tot nu toe is niet precies duidelijk waar hooiwegen hebben gelegen. Een overzicht ontbreekt nog, 
aangezien eerder onderzoek vooral een lokaal of regionaal karakter heeft gehad. Ook de manier 
waarop de hooiwegen gebruikt en onderhouden zijn en de rol van deze wegen in de maatschappij 
zijn nog onderbelicht gebleven, terwijl het hooi halen langs deze hooiwegen generaties lang een 
stempel heeft gedrukt op de toenmalige agrarische samenleving. Daarnaast komen de hooiwegen 
structureel niet aan bod in overzichtswerken met betrekking tot historische wegen. Het lijkt alsof 
deze wegen door het ontbreken van een overzicht vrijwel onzichtbaar zijn gebleven in het historische 
wegenonderzoek. Om het verleden van de hooiwegen zichtbaar te maken is de volgende drieledige 
onderzoeksvraag opgesteld:  
 

“Waar in Noord-Nederland lagen in het verleden hooiwegen en welke typen kunnen daarin 
worden onderscheiden? Wat kan op basis van een drietal detailstudies worden afgeleid over hun 
ruimtelijke ligging, vorm, naamgeving en vroegere functioneren? En op welke wijze kunnen 
hooiwegen een rol spelen in de toekomstige erfgoedzorg en ruimtelijke planning?” 
 
Als onderzoeksgebied is Noord-Nederland gekozen, waartoe de provincies Friesland, Groningen en 
Drenthe zijn gerekend. Aangezien hier in een relatief klein gebied een grote verscheidenheid aan 
landschappen voorkomt, is het mogelijk om onderzoek te doen dat eventueel aanknopingspunten 
biedt voor hooiwegenonderzoek in gebieden buiten deze regio. 
 Wat tijdsperiode betreft, ligt het zwaartepunt van dit onderzoek in de periode vanaf de 18e 
eeuw, aangezien historische bronnen pas vanaf dan een duidelijk inzicht geven in het voorkomen van 
hooiwegen. Het onderzoek wordt afgesloten met een blik op de toekomst.  
 Het doel van dit onderzoek is tweeledig: ten eerste de kennis over hooiwegen vergroten en 
ten tweede het aanreiken van handvatten voor de omgang met hooiwegen in de toekomstige 
erfgoedzorg en ruimtelijke planning.  
 
Thema 1 - Ruimtelijke ligging en typologie van hooiwegen in Noord-Nederland 
Onder het eerste thema is allereerst inzicht gegeven in de ruimtelijke ligging van hooiwegen in 
Noord-Nederland. Dit is in kaart gebracht op basis van twee 19e-eeuwse kaarten: TMK 1850-1864 en 
Bonnebladen 1865-1884, gekozen op basis van gebiedsdekkendheid, voldoende detailniveau en het 
verstekken van een kaartbeeld van de periode vóór de 20e-eeuwse rigoureuze landschappelijke 
herinrichtingen. Deze inventarisatie heeft in combinatie met verschillende thematische kaarten de 
basis gevormd voor het in beeld brengen van fysisch-geografische, cultuurlandschappelijke, politiek-
bestuurlijke en toponymische patronen. De waargenomen patronen zijn vervolgens de basis geweest 
voor een historische typologie van hooiwegen in Noord-Nederland. 
 Op basis van de patroonanalyse is gebleken dat voornamelijk onderscheid te maken is tussen 
lokale en interlokale hooiwegen. De interlokale hooiwegen verschaften de boeren uit gebieden waar 
lokaal relatief weinig hooiland te vinden is (dit zijn veelal de bovenstroomse dorpsgebieden), toegang 



 
 

tot de grote hooilandcomplexen in het lage veenweidegebied. De lokale hooiwegen verschaffen de 
boeren daarentegen toegang tot de lokaal gelegen hooilanden binnen het eigen dorpsgebied.  
 Wat betreft deze lokale hooiwegen is verschil te maken tussen de lokale hooiwegen in het 
kleigebied en lokale hooiwegen in het zandgebied. Op de klei leidden de hooiwegen naar de lokale 
uitgestrekte kwelderbekkens, terwijl de hooiwegen op het zand voornamelijk toegang verschaften 
tot hooilanden in de lokale beekdalen die door het landschap kronkelen.  
 Bovenstaande ondervindingen vormden het uitgangspunt voor het maken van de volgende 
typologie van hooiwegen in Noord-Nederland:  

 Lokale hooiwegen op de klei;  
 Interlokale hooiwegen naar het veenweidegebied;  
 Lokale hooiwegen op het zand. 

 
Thema 2 - Microregionale detailstudies: ruimtelijke ontwikkeling en vroegere functioneren van 
hooiwegen 
Omdat op een grote schaal lastig inzicht te krijgen is in de exacte ruimtelijke patronen, de vorm en 
het functioneren van de hooiwegen, is per type hooiweg één gebied onder de loep genomen. Het 
gaat om 1) het gebied van Hallum, Marrum en Wânswert in het noorden van Friesland, 2) de 
gemeente Opsterland in Zuidoost-Friesland en 3) het gebied van Noord-Sleen, Sleen, Erm, Den Hool 
en Emmen in Zuidoost-Drenthe. Hier is aan de hand van literatuuronderzoek, veldwerk, 
kaartonderzoek, GIS-analyse en oral history de ruimtelijke ontwikkeling en het vroegere functioneren 
van de hooiwegen in beeld gebracht.  
 Over het algemeen blijkt dat de hooiwegen vanaf de hoogste en bewoonde delen van het 
landschap naar lagergelegen onbewoonde hooilanden liepen. Daarbij volgden de oudere routes de 
hoogste delen van het landschap. Een andere overeenkomst is dat alle paden voorheen karrensporen 
waren. In de 19e eeuw zijn de paden op de klei en naar het veenweidegebied veelal verhard met puin 
of steenslag, terwijl de hooiwegen op het zand veelal nog zandpaden bleven. In de 20e eeuw zijn de 
hooiwegen in alle drie gebieden in meer of mindere mate grotendeels verhard met asfalt of in 
onbruik geraakt door aanpassingen in het landschap. 
 
Thema 3 - Toekomstperspectief: hooiwegen in de toekomstige erfgoedzorg en ruimtelijke planning 
Tot slot is uitgezocht wat de huidige situatie is van de hooiwegen in de drie studiegebieden. Dit 
vormt de basis voor het waarderen van de wegen. De waardering kan vervolgens handvatten bieden 
voor de erfgoedzorg en ruimtelijke planning. 
 Wat betreft de huidige situatie van de hooiwegen is een duidelijk verschil te zien tussen 
enerzijds de hooiwegen in de studiegebieden op de klei en in het veen en anderzijds de hooiwegen in 
de studiegebieden op het zand. In het eerste geval is een groot aandeel hooiwegen op hoofdlijnen 
nog aanwezig in het landschap, terwijl op het zand het grootste deel van de hooiwegen is 
verdwenen. Dit laatste geldt ook voor het oostelijke deel van Opsterland, dat na ontginning al vrij 
snel op het zand kwam te liggen. De uitgevoerde waardering geeft een duidelijk inzicht in de 
verschillende waarden van de hooiwegen en kan uitkomst bieden voor het maken van onderbouwde 
keuzes in de ruimtelijke ordening, waardoor het model handvatten biedt voor de omgang met de 
hooiwegen in de toekomst. Toch zijn er nog een paar uitdagingen die de toekomstige erfgoedzorg en 
ruimtelijke ordening het hoofd moeten bieden. Dit betreft het vergroten en overdragen van de 
kennis over hooiwegen en het vinden van praktische toepassingen voor de hooiwegen in het huidige 
en toekomstige landschap. 
 
Dit onderzoek was voornamelijk een patroonanalyse met de focus op de periode vanaf 18e eeuw. 
Vervolgonderzoek zou zich onder andere kunnen richten op het proces van het ontstaan van deze 
wegen in eerdere perioden. Ook zou verdiepend onderzoek kunnen plaatsvinden naar de 
eigendomsverhoudingen van de hooilanden, zowel vóór als na de 18e eeuw, om meer inzicht te 
krijgen in de gebruikers van de hooiwegen.  
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1. Inleiding  
 
1.1 Inleiding 
 
Op veel oude kaarten zijn hooiwegen te herkennen (afb. 1.1). Deze wegen werden vroeger gebruikt 
voor het vervoeren van hooi van de hooilanden naar de boerderij en kwamen in heel Nederland 
voor.4 Vaak staan ze aangegeven met namen als ‘hooiweg’, maar ook hebben ze namen als 
‘maatweg’, ‘miedweg’, varianten hierop of een totaal andere naam. Ook is in veel gevallen de naam 
van de hooiweg niet op de kaart aangegeven. In het buitenland zijn ook wegen met eenzelfde functie 
bekend: Heuweg of Heustraße in Duitsland, Rue du Foin in Frankrijk en Hayfield Road in Engeland.5 
 

Afbeelding 1.1: Op deze afbeelding is een uitsnede van de Topografische Militaire Stafkaart (TMK) uit 1850-1865 te zien. 
Hierop is langs de rode lijn een voorbeeld te zien van een hooiweg: ‘Lange en Korte Rijpster Hooiweg’, in het westen van 
de gemeente Opsterland, Friesland.  

 

Het hooi dat via deze wegen werd vervoerd, is belangrijk geweest voor het vroegere gemengde 
agrarische bedrijf als wintervoer voor het vee: het beschikbare areaal hooiland en de kwaliteit 
hiervan bepaalden hoeveel vee men kon houden.6 Het vee was belangrijk voor de mestproductie 
waarmee de vruchtbaarheid van de bouwlanden op peil gehouden werd. Kort gezegd was de 
beschikking over genoeg hooi een voorwaarde voor de productiviteit van het vroegere gemengde 
boerenbedrijf.7  
 De wegen die zijn gebruikt om dit hooi te vervoeren, zijn dus van groot belang geweest voor 
de agrarische samenleving. Over deze wegen is nog maarweinig uitgezocht.  
 

 
  

                                                           
4
 Topografische Militaire Kaart 1850-1864; Bonnebladen 1865-1884; Schotanus 1718; Eekhoff 1844; Hottinger 
1773-1794. 

5
 Google Maps, 2016. Zoekwoorden: Heuweg; Heustraße; Rue du Foin; Hayfield Road. 

6
 Worst, 2012, 116. 

7
 Worst, 2012, 132; Bouwer, 1975a, 151; Jonkheid, 1996, 25-27; Elerie e.a., 1987, 5, 10; Elerie, 1998, 331; 
Bieleman, 1987, 194; Benders, 2011, 159; Bieleman, 2008, 78; Wiersma, 2013, 21; Worst, 2014, 182; 
Brinkkemper e.a., 2009, 127. 
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1.2 Aanleiding tot dit onderzoek 
 
De aanleiding tot dit onderzoek was een excursie (03-10-2014) voor het mastervak ‘Landschappen 
van Nederland’ van de opleiding Landschapsgeschiedenis. Het doel van deze excursie was inzicht 
krijgen in de opbouw en ontstaansgeschiedenis van een groot aantal Noord-Nederlandse 
landschappen. Hoogleraar Landschapsgeschiedenis Theo Spek was excursieleider. Toen we door de 
gemeente Opsterland (Friesland) reden, kwam een voormalige hooiweg ter sprake: de Bûtewei, van 
Wijnjewoude naar Terwispel. “Hier is nog weinig over uitgezocht”, aldus Theo Spek.8   
 Na literatuuronderzoek bleek dat over de Bûtewei al het een en ander is uitgezocht, maar 
over hooiwegen in het algemeen nog weinig.9 Zoals zal blijken uit de stand van het onderzoek heeft 
de bestaande kennis voornamelijk betrekking op verschillende lokale of regionale gebieden in vooral 
Friesland en in mindere mate ook voor andere gebieden in Nederland. Systematisch vergelijkend 
onderzoek ontbreekt nog. Dit onderzoek naar hooiwegen in Noord-Nederland is daarom 
hoofdzakelijk ingegeven vanuit wetenschappelijk oogpunt. 
 Naast de relevantie van dit onderwerp op wetenschappelijk gebied, kan dit onderzoek ook op 
het maatschappelijke vlak een bijdrage leveren door een methode te leveren waarmee de historische 
dimensie in het landschap kenbaar te maken is. 
 
 

1.3 Stand van het onderzoek 
 
Onderzoek naar historische wegen in Nederland 

Dit hooiwegenonderzoek is te plaatsen binnen de context van het historische wegenonderzoek in 
Nederland. Om inzicht te krijgen in de ontplooiing van deze onderzoeksrichting en hoe het 
hooiwegenonderzoek hierbinnen past, is een overzicht gegeven van de langetermijnontwikkeling van 
dit type onderzoek.  
 Het historische wegenonderzoek deed zijn intrede in de 19e eeuw. Aan verschillende 
universiteiten zijn toen proefschriften geschreven over onderwerpen als tolheffing op openbare 
wegen, kunstwegen in de provincie Groningen en het wegenrecht met betrekking tot verschillende 
soorten wegen in Nederland.10 De onderzoeken zijn voornamelijk historisch ingestoken en gebaseerd 
op archiefonderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van staatsrechtelijke stukken. Het laatst genoemde 
onderzoek is een juridisch onderzoek op basis van de toen bestaande wetten met betrekking tot 
wegen in Nederland. 
 In de 20e eeuw ontwikkelde zich geleidelijk een historisch-geografische blik in het 
wegenonderzoek, die in de tweede helft van die eeuw veel publicaties voortbracht. Deze vorm van 
onderzoek is voornamelijk gebaseerd op archiefonderzoek, bestudering van oude kaarten en het 
doen van onderzoek in het veld. Vanuit deze richting komen ook de hooiwegen voor het eerst 
expliciet aan bod. Eerst als klein onderdeel binnen historisch-geografische gebiedsstudies en later 
ook als hoofdonderwerp.11 De hooiwegenonderzoeken komen inhoudelijk aan bod in de volgende 
paragraaf. 
 Sinds begin 21e eeuw zijn overzichtswerken gemaakt die inzicht geven in de tot dan toe 
vergaarde kennis over historische wegen in Nederland. Daarbij is vaak aandacht besteed aan de 
cultuurhistorische waarde van de wegen en ook voor de positie binnen het landschap. Voorbeelden 
zijn de artikelen Historische Infrastructuur van Henk Baas en Ed Deelen uit 2000, Historische wegen, 
Gids Cultuurhistorie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uit 2012 en ‘Typologie van wegen 
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met erfgoedwaarde inclusief methodologie voor waardering van erfgoedwaarden van de Vlaamse 
overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed uit 2014, waarin ook een inventarisatie is opgenomen van 
literatuur over Nederlandse wegen. Opvallend is dat in al deze overzichtswerken hooiwegen als 
zodanig niet aan bod komen. Op impliciete wijze zijn de hooiwegen wel meegenomen, maar dan in 
de vorm van de meer algemeen beschreven ‘landwegen’.12 
 Recent historische wegenonderzoek is voornamelijk nog altijd ingestoken vanuit historisch-
geografische richting, waarbij het maken ruimtelijke analyses aan de hand van GIS (Geografische 
Informatie Systemen) aan de onderzoeksmethoden is toegevoegd. Hiermee is verschillende 
ruimtelijke data gemakkelijker met elkaar te combineren, waardoor patronen eerder zichtbaar 
worden.13 
 In 2016 is tot slot voor het eerst aandacht besteed aan een concrete manier om de 
erfgoedwaarde van wegen te bepalen. Dit is gedaan in het artikel Historische wegen en hun 
erfgoedwaarde. Cultuurhistorische typologie en waardestellend kader toegepast op Hoogstraten van 
Van Herck & Vannieuwenhuyze. Hierin is aangegeven dat de waardering van de erfgoedwaarde van 
wegen nog in de kinderschoenen staat. Zij doen een voorstel voor een waarderingssysteem, waarbij 
onderscheid is gemaakt naar cultuurhistorische waarde, esthetische waarde, natuurweten-
schappelijke waarde, ruimtelijk structurerende waarde en sociaal-culturele waarde.14 Een dergelijke 
methode biedt handvatten om onderbouwde keuzes te kunnen maken met betrekking tot 
historische wegen in het huidige en toekomstige landschap. 
 
Onderzoek naar hooiwegen in Nederland 
Onderzoek naar hooiwegen maakt binnen het hsitorische wegenonderzoek slechts een relatief klein 
deel uit. Daarbij is het uitzonderlijk wanneer de hooiwegen het hoofdonderwerp van het onderzoek 
zijn. De hooiwegen komen voornamelijk aan bod binnen lokale en regionale historisch-geografische 
gebiedsstudies. 
 In het proefschrift van K. Bouwer zijn de hooiwegen voor het eerst benoemd. Zijn 
proefschrift is in 1970 uitgegeven onder de naam Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het 
Drents plateau. Hij geeft een korte definitie: de hooiwegen zijn volgens hem bedrijfswegen 
“doorlopend tot de maden of hooilanden.” Volgens hem zijn hiervoor vaak wegen in gebruik met een 
benaming als laan, singel, steeg, drift, reed of menning en lopen vaak vanaf de dorpen langs de 
buitenwegen richting het beekdal, waarbij het eerste deel van de route ook andere functies kan 
hebben.15  
 Het eerste meer diepgaande onderzoek naar hooiwegen verscheen in 1976 in het boek 
Geschiedenis van Smallingerland. Spahr van der Hoek geeft hierin een zeer uitgebreide beschrijving 
van de ‘eindeloze’ hooiwegen in Smallingerland. Hij beschrijft door wie en waarom de hooiwegen 
werden gebruikt en heeft de hooiwegen in deze streek ook in kaart gebracht (afb. 1.2). De 
hooiwegen in Smallingerland werden volgens zijn onderzoek gebruikt door boeren uit Oudega, 
Nijega, Opeinde, Boornbergum, Noorder- en Zuider Drachten en Kortehemmen om hooi te halen in 
het lagergelegen gebied. De hooiwegen komen in dit boek ter sprake naar aanleiding van de vraag 
over hoe het zit met de rechten in de hooilanden, aangezien veel boeren die in de hogere delen van 
het landschap wonen eigendom hebben in de lagere gebieden. Volgens Spahr van der Hoek was de 
enige manier om hierop antwoord te krijgen terug te gaan naar de tijd voor het turfgraven. De enige 
bronnen zijn dan de Beneficiaalboeken van 1543, die de kerkelijke en pastorale landerijen 
opsommen. Deze heeft hij gebruikt om de eigendomsverhoudingen te reconstrueren. Bovenstaande 
is beschreven in het hoofdstuk ‘De eeuwen voor 1800’. Opmerkelijk is dat in het hoofdstuk ‘De eerste 
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helft van de 19e eeuw’ niet meer gerept wordt over de hooiwegen, ook niet onder het kopje ‘water- 
en landwegen’. Wat de reden hiervoor is wordt niet duidelijk.16  

 

Afbeelding 1.2: Op deze afbeelding is het kaartbeeld te zien van de hooiwegen in Smallingerland, in het zuidoosten van 
Friesland, zoals afgebeeld in het werk van Spahr van der Hoek, 1976, 15. 

 
In 1991 verscheen een historisch-geografische analyse van Esveld met betrekking tot de hooiwegen 
in de omgeving van Putten. Het artikel begint met achtergrondinformatie over de hooiplukker: een 
stuk gereedschap waarmee een pluk hooi uit een hooiberg werd getrokken. Dit onderwerp dient als 
bruggetje om het eigenlijke hoofdonderwerp aan te snijden: de hooiwegen in het gebied. De 
hooiwegen lopen volgens Esveld van de hogere delen naar de kuststrook en het lijkt er volgens hem 
op dat de hooiwegen niet veel later dan de eerste boerderijen en hoge bouwlanden zijn ontstaan. De 
vraag is of dit klopt, omdat deze hooilanden pas in de latere middeleeuwen door bodemdaling als 
zodanig in gebruik zijn genomen. Het onderzoek van Esveld is gebaseerd op archiefstukken en oude 
kaarten. Opvallend is dat in dit artikel geen kaarten van het gebied zijn opgenomen.17 
 Met het proefschrift van Theo Spek in 2004 begint een reeks landschapshistorische 
onderzoeken, waarbij hooiwegen zijn behandeld binnen de wordingsgeschiedenis van een 
cultuurlandschap. In zijn proefschrift Het Drentse esdorpenlandschap beschrijft Spek hooiwegen 
binnen verschillende case studies.18 Hij geeft jaartallen aan waarin de hooiwegen genoemd of 
gekarteerd zijn en beschrijft welke vorm deze wegen hadden. Het oudste jaartal dat Spek noemt is 
1574: “De madelanden tussen Ansen en Rheebruggen waren in 1574 ontsloten door enkele dijken.” 
Wat betreft de vorm van de hooiwegen beschrijft hij dat het vaak dijken zijn in de vorm van 
lichtverhoogde (zand)wegen. Hier was het landschap vanaf het begin sterk gezoneerd met zeer brede 
beekdalen in de benedenloop van de Oude Aa. Hooilanden lagen hierdoor ver van het dorp op het 
plateau. In die situatie zijn hooiwegen heel verklaarbaar. Spek heeft zijn onderzoek net als Esveld 
gebaseerd op archiefstukken en oude kaarten.  
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In 2009 zijn de hooiwegen als landschappelijke elementen aan bod gekomen in het boek De Mieden, 
een landschap in de Noordelijke Friese Wouden. Het doel van dit onderzoek was een helder beeld te 
schetsen van de ontstaansgeschiedenis van de natuur en het landschap in de Mieden. De Mieden zijn 
in dit geval de uitgestrekte hooilandgebieden op de overgang van zand, veen en klei, waarvan elk 
(dorps)gebied er vroeger één bezat. De ontsluiting van de Mieden met paden, wegen en waterlopen 
is in dit onderzoeksgebied altijd bescheiden geweest: “De wegen die er doorheen liepen, waren 
verbindingsroutes tussen de dorpen en de boeren bereikten hun deel van de Mieden hoofdzakelijk via 
de eigen opstrek.” Toch is een aantal hooiwegen beschreven voor het gebied. In 1832 waren 
verschillende mieden al met hooiwegen ontsloten. De Heawei naar de mieden van Augustinusga en 
de Hooiweg, Lagelaan/Kooisreed en de Kerkelaan naar de Surhuizumermieden worden als zodanig 
genoemd. Ook is vastgesteld dat voor de toegang tot het land in de Drogehamstermieden en de 
IJzermieden geen zandpaden zijn aangelegd. De boeren konden hun landerijen bereiken over hun 
eigen strook land. Dit onderzoek naar de hooiwegen is gebaseerd op de analyse van verschillende 
historische kaarten.19 
 Interessant voor dit onderzoek is verder de conclusie over de Nije Heawei in Opsterland in de 
masterscriptie Landschapsgeschiedenis van Dennis Worst uit 2012. Zijn scriptie gaat over de 
agrarische veenontginningen in het oostelijke deel van deze gemeente. Hij kwam tot de conclusie dat 
deze hooiweg in het verleden diende als ontginningsas van een ‘opgeschoven' streekdorp. Dit blijkt 
uit archeologisch onderzoek. Wanneer de weg als hooiweg is gaan dienen is niet (precies) bekend. 20 
 Het meest recente onderzoek, waarin het verleden van hooiwegen is uitgezocht, is een 
onderzoek van het Kenniscentrum Landschap: Landschapsontwikkeling en cultuurhistorische 
waarden langs de middenloop van het Koningsdiep (Zuidoost-Friesland), uitgevoerd door Jeroen 
Wiersma tussen april en juli 2013. Het is een detailstudie naar de cultuurhistorie rondom de 
middenloop van het Koningsdiep. Onder de paragraaf over middeleeuwse wegen en dijken is een 
deel gewijd aan de hooiwegen in het gebied. Kort samengevat staan de middeleeuwse wegen en 
dijken die dienden om hooi te halen in de lagere nattere gebieden, afgebeeld op oude kaarten. Deze 
wegen werden volgens het onderzoek gebruikt door boeren uit verschillende dorpen langs de 
middenloop van het Koningsdiep. Zij haalden hooi in de “uitgestrekte hooilanden ten westen van 
Terwispel en Beets”. Uit de Beneficiaalboeken bleek dat de hooioogst in het Lage Midden door 
boeren uit de meer stroomopwaarts gelegen dorpen al rond 1543 in volle gang was. “In het 
hooiseizoen (29 juni tot 29 september) kletterden de boerenwagens langs dit traject van oost naar 
west en weer terug om de hooivoorraad voor de komende winter veilig te stellen.”21 De Bûtewegen 
aan weerszijden van het Koningsdiep zijn hiervoor gebruikt. Volgens het onderzoek zijn deze wegen 
tegenwoordig nog steeds in gebruik, al wordt niet duidelijk of bedoeld wordt dat deze wegen 
tegenwoordig ook nog de functie als hooiweg hebben.22   
 Tot slot is in 2014 naar aanleiding van het uitkomen van een nieuwe editie van de 
Beneficiaalboeken een zeer belangrijk artikel uitgebracht met betrekking tot hooiwinning. Het gaat 
om het artikel Hooi halen stroomafwaarts: Het belang van hooiwinning voor de veenboeren in 
Zuidoost-Friesland, geschreven door Dennis Worst.23 Impliciet gaat dit artikel over het gebruik van de 
hooiwegen in Opsterland, Schoterland en Stellingwerf: verschillende gebieden in Zuidoost-Friesland. 
Zonder dat over de wegen zelf is geschreven, is wel het proces beschreven waardoor de grote 
hooilandcomplexen in de laagveengebieden in gebruik zijn genomen en welke boeren hier hun hooi 
kwamen of komen halen. Ditzelfde proces heeft plaatsgevonden in het Lage Midden van Friesland, 
de Friese Wouden en delen bij Marum en Leek. De problematiek betreffende hooiwinningsgebieden 
omvat volgens Worst verschillende aspecten die niet alleen met gegevens uit Beneficiaalboeken te 
belichten zijn. Het blijft lastig ze zeggen hoe de bovenstroomse eigenaren bezit verworven hebben in 
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de hooilandgebieden. “De nieuwe bevindingen betreffen vooral een scherpere datering van het hooi 
halen stroomafwaarts.”24  
 
Al met al is het hooiwegenonderzoek in Nederland voornamelijk gebaseerd op oude kaarten en 
archiefstukken. Het onderzoek heeft grotendeels plaatsgevonden voor gebieden in Friesland. Een 
vergelijkend onderzoek waarin hooiwegen expliciet aan bod komen met betrekking tot verschillende 
gebieden heeft nog niet plaatsgevonden. 
 
Onderzoek naar hooiwegen in het buitenland 

Over hooiwegenonderzoek in het buitenland is geen literatuur te vinden. Er is gezocht met 
zoektermen in Engels, Frans en Duits. Hooiwegnamen zoals die vindbaar zijn met Google Maps 
(Heuweg of Heustraße in Duitsland, Rue du Foin in Frankrijk en Hayfield Road in Engeland) zijn hierbij 
aangevuld met verschillende meer algemene zoektermen als ‘historisch onderzoek’, ‘historische 
wegen’, ‘hooiland’ en ‘hooiwinning’. 
 Wel zijn in Engeland recent twee gedegen onderzoeken uitgevoerd naar hooilanden, waarin 
onderzoek naar hooiwegen verwacht had kunnen worden. Het gaat om de rapporten Floodplain 
Meadows – Beauty and Utility: A Technical Handbook uitgebracht in 201625 en Hay Time: Final report 
2012 uitgebracht in 2012.26 De twee onderzoeken zijn voornamelijk gericht op de toekomstige 
omgang met de meadows, waarbij voor contextuele doeleinden inzicht is gegeven in het verleden 
van deze hooilanden. In beide rapporten is niets vermeld over wegen in de hooilandgebieden of de 
manier waarop het hooi werd afgevoerd, terwijl (vermoedelijke hooi-)wegen wel degelijk in deze 
gebieden aanwezig waren.27 
 
Onderzoek naar hooiwinning in Nederland 

In tegenstelling tot hooiwegen is de hooiwinning in het wetenschappelijk onderzoek juist goed 
vertegenwoordigd. Hooiwinning is in Nederland voornamelijk een onderwerp binnen het historisch-
geografisch en landschapshistorisch onderzoek, waarbij hooiwinning is onderzocht als ruimtelijke 
activiteit in het landschap.  
 Hooiwinningsonderzoek start in de toponymie. Veldnamen en andere toponiemen werden 
verklaard door taalkundigen als M. Schönfeld. In 1950 beschreef hij in zijn boek Veldnamen in 
Nederland28 de betekenis van ‘hooiland’, en ‘made, mede, meet (Zeeuws) en miede (Fries)’. Hij geeft 
aan dat alle graslanden gehooid konden worden, “maar allereerst komen daarvoor in aanmerking de 
lage landen die te vochtig waren om voor weide te dienen, het vee zou de zode vertrappen” en dat 
het van belang is om rekening te houden met klankverschillen van toponiemen. De genoemde 
hooilandtoponiemen zijn van belang in het hooiwegenonderzoek, aangezien deze toponiemen ten 
eerste vaak deel uitmaakten van naam van een hooiweg en ten tweede om de hooilanden te 
lokaliseren waar de hooiwegen in uitkwamen.29 
 In de periode van 1970-1990 verschenen veel verschillende historisch-geografische werken 
met daarbinnen hooiwinning als onderwerp. Dit is ook de periode waarin de historische geografie 
werd gevestigd als wetenschappelijk vakgebied, waarbij veel historisch wegenonderzoek werd 
gedaan.30 Onderwerpen die vanuit deze richting veelal in het hooiwinningsonderzoek naar voren 
kwamen, zijn de verdeling van de hooilanden naar individueel bezit,31 het type verkaveling of 
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percelering van de hooilanden,32 de locatie van de hooilanden in het landschap,33 de essentiële rol 
van hooi in de agrarische bedrijfsvoering,34 de verschillende werktuigen die werden gebruikt voor de 
hooiwinning,35 de manier waarop de hooilanden ontgonnen zijn36 en eigendomsreconstructies van 
het bezit van hooilanden. Over de toegang tot de hooilanden wordt over het algemeen niet 
geschreven.37  
 Wat in het meeste onderzoek niet naar voren is gekomen, is de sociale rol die hooiwinning 
speelde in de maatschappij. Een artikel waarin dit wel is uitgelicht, betreft een artikel van Heupers 
over hooiwinning in het Eemland: “Nadat het laatste voer hooi was binnengehaald en opgeborgen in 
de hooiberg of aan een schelf gezet […], dan verzamelde de boer zijn werkvolk: maaiers, man-en-
vrouwvolk, allen die geholpen hadden bij de hooibouw op de deel of in de huiskamer en er volgde een 
onthaal, vanouds bekend als het hooivet”38.  
 Naast de voornamelijk historisch-geografische studies is vanuit de agrarische historie door 
Jan Bieleman belangrijk onderzoek gedaan. In zijn doctoraalscriptie Mens en plek in Zuidoost Drenthe 
in 1975 heeft hij als eerste onderzoeker onderwerpen behandeld als het onderscheid tussen maden 
en weiden en de bodemkundige gesteldheid van de hooilanden.39 In zijn werk Boeren op het Drentse 
zand 1600-1910: Een nieuwe visie op de oude landbouw uit 1987 behandelde hij opnieuw een aantal 
onderwerpen als eerste: het gemeenschappelijk voor- en naweiden, de kwaliteit van de hooilanden, 
de prisering of taxatie van hooilanden en wat dit zegt over de kwaliteit of het belang van het 
hooiland, het verschil tussen stroomland en bovenland, het halen van hooi van buiten het eigen 
kerspel wanneer het kerspel van weinig hooiland was voorzien, het gebruik van hooi als dakisolatie 
naast het normale gebruik van hooi als wintervoer voor het vee en tot slot het wisselen van 
gebruiker, ook wel ‘wantigen’ (wandelen) genoemd, waarbij ieder om de beurten de goede en 
minder goede percelen hooiland kreeg. 40 
 Vanaf de jaren negentig van de 20e eeuw verschoof het hooiwinningsonderzoek geleidelijk 
van de historische geografie naar de landschapsgeschiedenis, waarbij het hooiwinningsonderzoek 
geschreven is binnen de context van de wordingsgeschiedenis van een cultuurlandschap. 
Wateroverlast op de hooilanden41 en het onderscheid tussen hooilandcomplexen of 
hooiwinningsgebieden en lokale meenscharren of broeklanden zijn onderwerpen die hierbinnen naar 
voren kwamen.42  
 In 2008 leverde Bieleman vanuit de agrarische geschiedenis opnieuw een belangrijke bijdrage 
met een hernieuwde editie van zijn proefschrift: Boeren in Nederland: Geschiedenis van de landbouw 
1500-2000.43 Hij beschreef onderwerpen als de opkomst van de reguliere langeafstandshandel van 
hooi, de seizoens- en gastarbeid in de hooitijd, het op een gegeven moment ingevoerde maairegiem 
waarbij twee of meer keer per jaar werd gehooid, de invloed van de landbouwcrisis rond 1920 en tot 
slot de omschakeling van hooi naar kuil.44 
 De tekenaar Rien Poortvliet heeft overigens in 1977in zekere zin ook een bijdrage geleverd 
aan het hooiwinningsonderzoek. Hij heeft in zijn boek Te hooi en te gras45 allerlei tekeningen 
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uitgegeven die een beeld geven van gebruiken en werktuigen die te maken hebben met het 
agrarische leven, waaronder verschillende werktuigen en werkwijzen. Ook heeft hij een pad uit het 
verleden getekend die vermoedelijk toegang tot hooiland verschaft (afb. 1.3). Er is geen locatie bij 
genoemd, maar het lijkt in veenweidegebied te zijn. 
 
 

 
Afbeelding 1.3: Deze tekening van Rien Poortvliet laat een toegangsweg tot vermoedelijk een hooiland zien. Het betreft 
een karrenspoor waar met paard en hooiwagen overheen gereden kon worden. Bron: Poortvliet, 1977, 13. 

 
Uit bovenstaande de literatuur blijkt dat de hooiwinning een essentiële rol heeft gespeeld in het 
gemengde agrarische bedrijf, in de vorm van wintervoeding voor het vee. Daarnaast is de 
hooiwinning een tijd lang economisch van groot belang geweest voor de reguliere 
langeafstandshandel. Wanneer de ontwikkeling van het hooiwinnings- en het hooiwegenonderzoek 
naast elkaar worden gelegd, dan blijkt dat beide onderzoeksthema’s voornamelijk onderwerp zijn 
geweest binnen historisch-geografische en landschapshistorische studies. Het 
hooiwinningsonderzoek kwam vrijwel tegelijkertijd op met historische geografie als wetenschappelijk 
vakgebied. Hooiwegenonderzoek iets later. Daarbij lijkt het hooiwegenonderzoek eerder sporadisch 
voor te komen dan regelmatig. Dit in tegenstelling tot het hooiwinningsonderzoek, dat met 
regelmaat aan bod is gekomen.  
 
 

1.4 Probleemstelling 
 
Tot nu toe is niet precies duidelijk waar hooiwegen hebben gelegen. Een overzicht ontbreekt nog, 
aangezien eerder onderzoek vooral een lokaal of regionaal karakter heeft gehad. Een overzicht van 
waar hooiwegen voorkwamen ontbreekt tot nu toe nog, aangezien het onderzoek vooral een lokaal 
of regionaal karakter heeft gehad. Ook de manier waarop de hooiwegen gebruikt en onderhouden 
werden en de rol van deze wegen in de maatschappij zijn nog onderbelicht gebleven, terwijl dit wel 
generaties lang een stempel heeft gedrukt op de toenmalige agrarische samenleving. Daarnaast 
komen de hooiwegen structureel niet aan bod in overzichtswerken met betrekking tot historische 
wegen. Het lijkt alsof door het ontbreken van een overzicht deze wegen vrijwel onzichtbaar zijn 
gebleven in het historische wegenonderzoek. Om het verleden van de hooiwegen zichtbaar te maken 
is de volgende drieledige onderzoeksvraag opgesteld:  
 
“Waar in Noord-Nederland lagen in het verleden hooiwegen en welke typen kunnen daarin 
worden onderscheiden? Wat kan op basis van een drietal detailstudies worden afgeleid over hun 
ruimtelijke ligging, vorm, naamgeving en vroegere functioneren? En op welke wijze kunnen 
hooiwegen een rol spelen in de toekomstige erfgoedzorg en ruimtelijke planning?” 
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Als onderzoeksgebied is gekozen voor Noord-Nederland, waartoe de provincies Friesland, Groningen 
en Drenthe zijn gerekend. De reden hiervoor is dat in dit relatief kleine gebied een groot aandeel van 
de Nederlandse landschapstypen vertegenwoordigd is, waaronder de kustzone, het zeekleigebied, 
het laagveengebied, het zandgebied, de veenkoloniën en de droogmakerijen  (in Friesland zijn dit de 
veenpolders) (afb. 1.4).46 Dit geeft de gelegenheid om onderzoek te doen dat mogelijk 
aanknopingspunten biedt voor hooiwegenonderzoek in gebieden buiten deze regio.  
 

Afbeelding 1.4: Op deze kaart is het onderzoeksgebied te zien tegen de achtergrond van de verschillende 
landschapstypen in Nederland. Een groot deel van de landschapstypen is te vinden binnen dit gebied, met uitzondering 
van het Limburgse heuvelland. 

 
Wat betreft de tijdsperiode die het onderzoek bestrijkt, zal het zwaartepunt liggen in de periode 
vanaf de 18e eeuw, aangezien historische bronnen pas vanaf dan een duidelijk inzicht geven in het 
voorkomen van hooiwegen.47 Aangezien hooiwegen al veel eerder in gebruik zijn genomen, zal aan 
de hand van archeo(botanisch) onderzoek, archiefonderzoek en patronen op de hoogtekaart wel 
geprobeerd worden te achterhalen wanneer de hooiwinning in de verschillende gebieden is 
begonnen.48 Tot slot is een blik gegeven op de toekomst van deze wegen, aangezien veel hooiwegen 
nog altijd bestaan, al dan niet in een andere vorm, met een andere naam of een andere functie. 
 Het doel van dit onderzoek is tweeledig: ten eerste de kennis over hooiwegen vergroten en 
ten tweede het aanreiken van handvatten voor de omgang met hooiwegen in de toekomstige 
erfgoedzorg en ruimtelijke planning.  
 

  

                                                           
46

 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016. (Cultuurhistorisch GIS). 
47

 Worst, 2012, 114; Spek, 2004, 506-509. 
48

 Spek, 2004, 369. 
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1.5 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 
 
Het onderzoek richt zich op de volgende drie onderzoeksthema’s (zie ook afb. 1.5): 

1. De landschappelijke ligging en historische typologie van hooiwegen in Noord-Nederland 
(hoofdstuk 2); 

2. Ruimtelijke ligging, vorm, naamgeving en vroegere functioneren van hooiwegen in drie 
deelgebieden van Noord-Nederland (hoofdstukken 3, 4 en 5); 

3. De rol die de onderzochte hooiwegen in de drie deelgebieden zouden kunnen spelen in de 
moderne erfgoedzorg en ruimtelijke planning (hoofdstuk 6). 

 

 
Afbeelding 1.5: Schematische weergave van de indeling van dit onderzoek. 

 
Thema 1 - Ruimtelijke ligging en typologie van hooiwegen in Noord-Nederland 
Onder dit eerste thema is allereerst inzicht gegeven in de ruimtelijke ligging van hooiwegen in Noord-
Nederland, met onderscheid naar fysisch-geografische, cultuurlandschappelijke, politiek-bestuurlijke 
en toponymische patronen. Op basis van de waargenomen patronen is vervolgens een typologie 
opgesteld. De deelvragen zijn als volgt: 

 Waar hebben in Noord-Nederland precies hooiwegen gelegen?  
 Welke fysisch-geografische, cultuurlandschappelijke, politiek-bestuurlijke ligging en 

toponymische spreiding hebben deze hooiwegen en hoe kan deze worden verklaard? 
 Welke typen hooiwegen zijn op basis van deze ruimtelijke patronen te onderscheiden? 

 
Thema 2 - Microregionale detailstudies: ruimtelijke ontwikkeling en vroegere functioneren van 
hooiwegen 
Op een grote schaal is het lastig om inzicht te krijgen in de exacte ruimtelijke patronen, de vorm en 
het functioneren van de hooiwegen. Daarom zijn onder dit tweede thema drie deelgebieden onder 
de loep genomen, elk met een ander type hooiweg. De deelvragen zijn daarbij: 

 In welke landschappelijke en historische context speelde zich de hooiwinning in het 
studiegebied in grote lijnen af (landschapsopbouw en landschapsgenese; historisch-
maatschappelijke ontwikkeling)? 

 Wat is op basis van historische bronnen bekend over de lange termijnontwikkeling van de 
hooilanden in het desbetreffende studiegebied vóór 1832? 

 Welke landschappelijke ligging, verkavelingspatroon, bezitsverhoudingen en 
afwateringspatroon kenden de hooilanden in de 19e eeuw blijkens kadastrale en 
andersoortige cartografische en historische gegevens? 

 Waar precies lagen in het studiegebied in het verleden hooiwegen? Welke  patronen en 
vormen laten ze zien? En welke namen hadden ze? 

 Wat is bekend over de 19e- en 20e-eeuwse hooiwinning (b.v. aantal sneden, periodisering, 
werktuigen en techniek, hooiopbrengsten, opslag, sociale samenwerking)? 

 
  

Toekomstperspectief 
 
 

Hoofdstuk 6 
 

 Huidige situatie 

 Erfgoedwaardering 

 Uitdagingen voor de toekomst 

Microregionale detailstudies 
 
 

Hoofdstuk 3,4,5 
 

 Landschappelijke en 
historische context 

 Hooilanden vóór 19
e
 eeuw 

 Hooilanden in 19
e
 eeuw 

 Hooiwegen 

 Hooiwinning 

Landschappelijke ligging  
en typologie 

 
Hoofdstuk 2 

 
 Ligging 

 Ruimtelijke patronen 

 Historische typologie 
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Thema 3 - Toekomstperspectief: hooiwegen in de toekomstige erfgoedzorg en ruimtelijke planning 
Nadat per studiegebied de hooiwegen in beeld zijn gebracht, rijst de vraag wat het belang van deze 
wegen voor vandaag en in de toekomst is. Daartoe is allereerst onderzocht wat de huidige situatie 
van deze wegen is. Dit vormt de basis voor het waarderen van de wegen. De waardering kan 
vervolgens handvatten bieden voor de erfgoedzorg en ruimtelijke planning. In het laatste deel zijn 
voor deze groepen de belangrijkste uitdagingen uiteengezet met betrekking tot de toekomst van de 
hooiwegen. De deelvragen zijn als volgt:  

 Hoe is de huidige situatie van de hooiwegen in de onderzochte studiegebieden? 
 Hoe kan de waarde van historische hooiwegen worden bepaald en wat is de waarde van de 

hooiwegen in de onderzochte studiegebieden? 
 Wat zijn de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot hooiwegen voor de toekomstige 

erfgoedzorg en ruimtelijke planning? 
 
 

1.6 Bronnen en onderzoeksmethoden 
 
Het hooiwegenonderzoek is tot nu toe voornamelijk gebaseerd op onderzoek van archiefstukken en 
oude kaarten. Voor dit onderzoek is bekeken of het scala aan onderzoeksmethoden kan worden 
uitgebreid door bronnen en onderzoeksmethoden uit verschillende onderzoeksdisciplines te 
combineren. De bronnen en onderzoeksmethoden die van toepassing zijn in dit onderzoek zijn 
hieronder per thema beschreven.  
 
Ruimtelijke ligging en typologie 
Om patronen in de ligging van de hooiwegen te herkennen zijn de hooiwegen allereerst met 
historisch kaartmateriaal in kaart gebracht. Deze inventarisatie is uitgevoerd aan de hand van de 
Topografische Militaire Stafkaart (TMK 1850-1864) en de Bonnebladen (1865-1884). Deze kaarten 
zijn gekozen, omdat ze gebiedsdekkend zijn, een voldoende mate van detailniveau hebben en ze een 
situatie tonen uit de periode voordat het landschap aan grote veranderingen onderhevig was door 
ruilverkavelingen en gebiedsinrichtingen, zoals dat in de 20e eeuw het geval was. De wegen worden 
getraceerd op basis van drie zaken: op basis van de naamgeving; op basis van de historisch-
landschappelijke ligging; en op basis van een vermelding in de literatuur.  
 Om de ruimtelijke patronen van de wegen in beeld te brengen, zijn de geïnventariseerde 
hooiwegen vervolgens met GIS over verschillende thematische kaarten geprojecteerd. De zichtbaar 
geworden patronen vormen vervolgens de basis voor een typologie.  
 
Microregionale detailstudies 
Voor elk type hooiweg is een uitwerking gemaakt van de precieze ruimtelijke patronen, de vorm en 
naamgeving van de hooiwegen in een bepaald studiegebied. Deze studiegebieden zijn gekozen op 
basis van mate van clustering van de wegen, aangezien waar een cluster voorkomt, binnen één 
studiegebied meerdere systemen onderzocht kunnen worden. Voor het uitwerken van de 
landschappelijke en historische context is gebruik gemaakt van literatuur, kaartmateriaal en 
archiefbronnen. De ontwikkeling van de hooilanden voor de 19e eeuw is gebaseerd op 
archeo(botanisch)-onderzoek, oude kaarten en literatuur. De situatie van de hooilanden in de 19e 
eeuw is veel scherper in beeld te brengen. Dit is gedaan aan de hand van het Kadaster van 1832 en 
de TMK. Nadat in beeld gebracht is wat de situatie was waarin de hooiwegen in het verleden 
functioneerden, wordt aan de hand van een analyse van historische kaarten inzichtelijk gemaakt wat 
de landschappelijke ligging, ruimtelijke ontwikkeling en naamgeving van de hooiwegen was tussen de 
18e en 20e eeuw. Daarnaast is de vorm en het gebruik van de wegen achterhaald door retrospectief 
veldwerk en interviews met ervaringsdeskundigen. Tot slot is op basis van deze interviews ook de 
ontwikkeling van de hooiwinning in deze periode in beeld gebracht. 
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Toekomstperspectief 
De huidige situatie van de hooiwegen in de drie studiegebieden is bepaald aan de hand van 
veldwerk. Voor de wegen die niet toegankelijk zijn, is gebruik gemaakt van digitale bronnen als 
luchtfoto’s en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Hierbij is een indeling gemaakt naar de 
huidige staat van de weg: ‘opgeschaald’, ‘vrijwel onveranderd, maar verhard’, ‘vrijwel onveranderd’, 
‘verdwenen, maar structuren nog zichtbaar’ en ‘geheel verdwenen’. Vervolgens is op basis van 
verschillende waarderingsmodellen een waarderingsmodel opgesteld voor het waarderen van de 
hooiwegen, welke veel lijkt op het model dat is voorgesteld door Van Herck & Vannieuwenhuyze (zie 
stand van het onderzoek).49 Met GIS is de waardering uitgevoerd, waarbij per hooiweg is bekeken 
aan welke waarden deze voldoet. Uiteindelijk is van de afzonderlijke scores één eindscore berekend.  

                                                           
49

 Van Herck & Vannieuwenhuyze, 2016, 20. 
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2. Hooiwegen in Noord-Nederland: ligging en typologie 
 
2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk is een typologie gegeven van de hooiwegen in Noord-Nederland. Om daartoe te 
komen is allereerst een inventarisatie gemaakt van de hooiwegen in dit gebied. Met deze 
inventarisatie is gekeken naar de ruimtelijke patronen, welke vervolgens de basis vormen voor de 
typologie. Dit hoofdstuk is opgebouwd aan de hand van de volgende deelvragen:  

 Waar hebben in Noord-Nederland precies hooiwegen gelegen? (§2.2) 
 Welke fysisch-geografische, cultuurlandschappelijke, politiek-bestuurlijke ligging en 

toponymische spreiding hebben deze hooiwegen en hoe kan deze worden verklaard? (§2.3) 
 Welke typen hooiwegen zijn op basis van deze ruimtelijke patronen te onderscheiden? (§2.4) 

 
 

2.2 Inventarisatie  
 
De inventarisatie van de hooiwegen is gebaseerd op twee 19e-eeuwse kaarten: de Topografische 
Militaire Stafkaart (TMK, 1850-1864) en de Bonnebladen (1865-1884). De keuze voor deze kaarten is 
gemaakt op basis van drie voorwaarden: ze zijn gebiedsdekkend, van voldoende detailniveau en 
tonen een situatie uit de periode voordat het landschap aan grote veranderingen onderhevig was. 
Hiermee zijn de ruilverkavelingen en gebiedsinrichtingen uit de 20e eeuw bedoeld, waarbij wegen 
werden verbreed, rechtgetrokken, vervielen, een nieuw tracé kregen of waarbij de naam veranderd 
werd.50 De TMK en de Bonnebladen zijn beide gemaakt vanuit militair oogpunt. Daarbij mag worden 
verwacht dat de wegen volledig en nauwkeurig zijn weergegeven.51    
 
De hooiwegen zijn visueel opgezocht en handmatig ingetekend in GIS. De wegen zijn op drie 
verschillende manieren gevonden: 

1. Op basis van de naamgeving: alle wegen met een naam die verwijst naar de functie als 
hooiweg zijn ingetekend onder de benaming: ‘hooiwegen op basis van benaming’. Dit 
kunnen wegnamen zijn met daarin een variant van ‘hooi’ of ‘made’, bijvoorbeeld Hooiweg, 
Drachtster Heawei of Miedweg. Bijlage 1 verschaft meer informatie over de verschillende 
vormen waarin de ‘hooi’- en ‘made’-toponiemen voorkomen.  

2. Op basis van de historisch-landschappelijke ligging: ondanks niet bij alle wegen op de TMK 
en de Bonnebladen de naam staat genoteerd, zijn sommige hooiwegen toch goed te 
herkennen. Ze komen uit en lopen vaak dood in een hooiland.52 Voor het inventariseren van 
de hooiwegen op basis van de ligging zijn allereerst op basis van veldnamen alle hooilanden 
op de kaart opgezocht. Net als bij de hooiwegen betreft dit toponiemen met daarin een 
variant van ‘hooi’ of ‘made’, bijvoorbeeld Pesser Maa, Emmer Hooilanden of Zuider mieden. 
De gereconstrueerde hooiwegen zijn ingetekend onder de benaming: ‘hooiwegen op basis 
van de historisch-landschappelijke ligging’. Een kanttekening hierbij is dat niet alle 
hooilanden met veldnaam op de kaart staan, waardoor hooiwegen kunnen ontbreken in de 
inventarisatie.  

3. Op basis van een vermelding in de literatuur: de hooiwegen die zijn ingetekend op basis van 
een vermelding in de literatuur zijn hooiwegen waarvan aan de naam of ligging niet is af te 
leiden dat het om een hooiweg gaat, maar waarvan in de literatuur is aangetoond dat de 
weg wel deze functie had, bijvoorbeeld de Bûtewei in Opsterland, Friesland. Het gaat dan 
voornamelijk om de hooiwegen waarmee een relatief langere afstand werd afgelegd door 

                                                           
50

 Barends e.a., 2010, p.25; Elerie & Spek, 2009, 105-133. 
51

 Renes & Smeets, 2016, 78-80. 
52

 Bouwer, 1989, 10-11. 
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boeren die elders hooi haalden. Bij deze langere routes is het vaak lastig om op het eerste 
gezicht aan te tonen vanaf welke nederzettingen de route naar de hooilanden liep. Wanneer 
dit is uitgezocht is daarvan gebruik gemaakt bij deze inventarisatie. Het gaat om de volgende 
literatuur: Wiersma, 2013, 21; Brinkkemper e.a., 2009, 129; Timmerman & Hoekstra, 1980, 
46 en Spahr van der Hoek, 1976, 15 (zie ook bijlage 1). 

 
Afbeelding 2.1: Inventarisatie van de 19

e
-eeuwse hooiwegen op de TMK (1850-1864). Hier zijn in totaal 256 tracés 

gevonden: 66 op basis van de naamgeving, 186 op basis van de historisch-landschappelijke ligging en 5 op basis van de 
literatuur. 

 
Afbeelding 2.2: Inventarisatie van de 19

e
-eeuwse hooiwegen op de Bonnebladen (1865-1884). Hier zijn in totaal 259 

tracés gevonden: 48 op basis van de naamgeving, 210 op basis van de historisch-landschappelijke ligging en 1 op basis 
van de literatuur. 

Legenda

Hooiwegen gevonden op basis van naamgeving

Hooiwegen gevondenop basis van historisch-landschappelijke ligging

Hooiwegen gevonden op basis van vermelding in de literatuur

Legenda

Hooiwegen gevonden op basis van naamgeving

Hooiwegen gevondenop basis van historisch-landschappelijke ligging

Hooiwegen gevonden op basis van vermelding in de literatuur
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Het resultaat van de inventarisatie is getoond op twee kaarten (afb. 2.1 en 2.2). Tussen de twee 
kaarten is een klein verschil in de resultaten te bemerken. Op de Bonnebladen zijn meer en andere 
tracés gevonden dan op de TMK, terwijl op de TMK meer hooiwegen zijn gevonden op basis van de 
naamgeving.  
 De Bonnebladen verschaffen een gedetailleerder kaartbeeld dan de TMK, omdat deze kaart 
op kleinere schaal is gekarteerd.53 Dit kan verklaren waarom op de Bonnebladen meer tracés zijn 
gevonden dan op de TMK. Het verschil ligt voornamelijk in het aantal hooiwegen dat is gevonden op 
basis van de ligging. Op de Bonnebladen zijn meer veldnamen aangegeven, waardoor hooilanden 
beter zijn herkend waarbij de wegen hier naartoe eerder als hooiweg naar voren zijn gekomen. 
 Waarom op de Bonnebladen op bepaalde locaties juist minder hooiwegen zijn gevonden, 
hangt vermoedelijk sterk samen met de steeds verder uitbreidende natte vervening, met name in het 
zuidoostelijke deel van Friesland.54 De hooiwegen raakten hierbij buiten gebruik of kregen een 
andere hoofdfunctie aangezien de hooilanden veranderden in een landschap van petgaten en 
zetwallen (afb. 2.3). 
 

 
Afbeelding 2.3: Vergelijking van de situatie in het westen van Opsterland, Friesland. Hier is een duidelijk verschil te zien 
tussen de geinventariseerde hooiwegen op de TMK (links) en de Bonnebladen (rechts). De natte vervening heeft hier veel 
hooilanden in beslag genomen, waardoor deze op de Bonnebladen niet meer als hooiland naar voren zijn gekomen en 
ook de benaming van de wegen wijst niet langer op het gebruik als hooiweg.  

 
Uit de inventarisatie blijkt dat de hooiwegen enigszins geclusterd voorkomen. In sommige 
gemeenten zijn de hooiwegen zeer goed vertegenwoordigd, bijvoorbeeld Ferwerderadiel, 
Smallingerland, Opsterland, Winsum (Gn.) en Coevorden. In andere gemeenten lijken de hooiwegen 
juist vrijwel afwezig, zoals in Het Bildt, Kollumerland en Nieuwkruisland, De Marne, Zuidhorn, 
Slochteren, Menterwolde, Oldambt, Veedam, Pekela en in een groot deel van Emmen. Dit is 
begrijpelijk wanneer bedacht wordt dat het grootste deel van deze gemeenten vanouds sterk 
worden gedomineerd door akkerbouwbedrijven in plaats van gemengde bedrijven. De rol van 
hooilanden was in deze gemeenten dus uiterst beperkt. Daarbij is het oostelijke deel van Emmen 
lang een hoogveengebied geweest, waar geen hooilanden voorkwamen.  
  
Voordat met deze inventarisatie verdere analyses worden gedaan, is het belangrijk om stil te staan 
bij de representativiteit van het resultaat voor de werkelijke situatie van de 19e-eeuwse hooiwegen 
in Noord-Nederland. Door een vergelijking te maken met de ligging van vermoedelijke hooiwegen op 
basis van het Kadaster van 1832 en de huidige wegen die nog een naam hebben die verwijst naar het 
vroegere gebruik als hooiweg, is een inschatting gemaakt van de representativiteit (afb. 2.4). Het 

                                                           
53

 HISGIS, 2016, TMK en Bonnebladen; Renes, 2011, 108-109. 
54

 TMK en Bonnebladen. 

Legenda

Hooiwegen gevonden op basis van naamgeving

Hooiwegen gevondenop basis van historisch-landschappelijke ligging

Hooiwegen gevonden op basis van vermelding in de literatuur
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Kadaster is overigens niet als bronmateriaal gebruikt voor de inventarisatie, aangezien hiervan het 
kaartbeeld mist voor een aantal gebieden in Drenthe. Deze missende gebieden treffen grotendeels 
ook beekdalen, net waar de hooiwegen worden verwacht. 
 Bij de interpretatie van het onderstaande kaartbeeld moet rekening gehouden worden met 
de volgende zaken: de vermoedelijke hooiwegen zijn met GIS automatisch geselecteerd vanuit de 
Kadasterkaart. Dit is gedaan op basis van de ligging aangrenzend aan hooiland. Daarbij is het de vraag 
of alleen daadwerkelijke hooiwegen zijn meegenomen, of ook dijken en delen van doorgaande 
wegen met een andere functie. Daarnaast is de vraag in hoeverre de routes compleet zijn. De kans is 
groot dat alleen het eerste deel van de routes is meegenomen die grenst aan het hooiland. 
 Daarnaast zijn vragen te plaatsen bij de selectie van huidige wegen met een naam die 
verwijst naar het vroegere gebruik als hooiweg. Ook deze wegen zijn geautomatiseerd in beeld 
gebracht, waardoor enige fouten zijn ontstaan. Zo is bijvoorbeeld de straat ‘de Komeet’ geselecteerd. 
De straatnaam bevat dan wel het woord ‘meet’, maar dat verwijst natuurlijk niet naar made. Ook kan 
het zijn dat nieuwe wegen en straten uit de 20e en 21e eeuw namen hebben gekregen die verwijzen 
naar de hooiwinning, maar nooit als hooiweg zijn gebruikt. Toch geeft de onderstaande kaart een 
globaal inzicht in waar hooiwegen mogelijk zijn voorgekomen. 
 

Afbeelding 2.4: Deze kaart toont de representativiteitscontrole van de inventarisatie van hooiwegen op de TMK en de 
Bonnebladen, ten opzicht van vermoedelijke hooiwegen vanuit het Kadaster van 1832 en huidige wegen met een naam 
die mogelijk verwijst naar een vroeger gebruik als hooiweg. Hierop is te zien dat het patroon van de hooiwegen uit de 
inventarisatie grotendeels overeen komt met de ligging van de vermoedelijke hooiwegen op basis van het Kadaster en de 
huidige straatnamen, maar dat in Meppel en de Wolden de hooiwegen sterk zijn ondervertegenwoordigd en in 
Bellingwedde, Oost- en Weststellingwerf ontbreken ze helemaal. 

 
De vergelijking toont dat het patroon van de hooiwegen uit de inventarisatie grotendeels overeen 
komt met de ligging van de vermoedelijke hooiwegen op basis van het Kadaster en de huidige 
straatnamen (afb. 2.4). Alleen in Meppel en de Wolden zijn de hooiwegen sterk 
ondervertegenwoordigd en in Bellingwedde, Oost- en Weststellingwerf ontbreken ze helemaal. Ook 
is te zien dat in de gemeente Littenseradiel hooiwegen zijn gevonden in de inventarisatie die niet 
naar voren komen in het referentiebeeld van het Kadaster en de huidige straatnamen. Toch lijken dit 

Legenda

Selectie van huidige wegen met een naamgeving die verwijst naar hooi of made 

Inventarisatie vermoedelijke hooiwegen Kadaster 1832

Inventarisatie hooiwegen TMK en Bonnebladen
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daadwerkelijk hooiwegen te zijn geweest, omdat deze wegen op de TMK zijn gevonden op basis van 
zowel naamgeving als ligging.  
 Concluderend kan gesteld worden dat de inventarisatie een selectie aan hooiwegen betreft 
die wat patronen betreft grotendeels overeenkomt met de vermoedelijke ligging van de hooiwegen 
in Noord-Nederland. Bij de interpretatie van ruimtelijke patronen moet alleen wel rekening 
gehouden worden met de locaties waar in de inventarisatie geen hooiwegen zijn gevonden, maar op 
basis van deze vergelijking wel worden verwacht.  
 De vraag blijft wel hoe de dataset het beste zo compleet mogelijk gemaakt kan worden. 
Eventueel kunnen alsnog handmatig de hooiwegen vanaf de Kadasterkaart ingetekend worden, maar 
daar is om tijdsoverwegingen vanaf gezien. 

 
 
2.3 Ruimtelijke patronen 
 
Om tot een typologie van de hooiwegen in Noord-Nederland te komen, is een analyse gemaakt van 
verschillende ruimtelijke patronen. Zo is achtereenvolgens gekeken naar fysisch-geografische, 
cultuurlandschappelijke, politiek-bestuurlijke en toponymische patronen.  
 
Fysisch-geografische patronen 
Om de fysisch-geografische patronen te ontdekken is gebruik gemaakt van verschillende thematische 
kaarten: de grondsoortenkaart, de geomorfologische kaart en een paleogeografische kaart van 1500 
n.Chr. De hoogteligging en de hydrologische gesteldheid zijn in deze analyse buiten beschouwing 
gelaten, omdat van hooiwegen algemeen bekend is dat dezen op macroniveau van een hoger en 
droger gelegen gebied naar een lager en natter gelegen gebied lopen.55 
 
De grondsoortenkaart geeft een globaal overzicht van de bodemgesteldheid in Nederland en is een 
afgeleide van de Bodemkaart van 1:50.000 (afb. 2.5). Op de kaart zijn de volgende patronen 
zichtbaar: 

 In het kleigebied liggen de hooiwegen vrijwel allemaal vanaf de lichte zavel en lichte klei naar 
de zware zavel en zware klei. De hooiwinning vond vooral plaats op de zware gronden door 
de natte omstandigheden. De dichte structuur van de zware klei en zware zavel bemoeilijkte 
de ontwatering, waardoor deze gronden weinig geschikt waren voor andere toepassingen 
dan het winnen van hooi. Het is dan ook de luchtigere lichte zavel en lichte klei waar de 
boeren hun gewassen verbouwden en hun boerderij hadden.56  

 Op de overgang van het zand naar de grotere veengebieden zijn de langste hooiwegen te 
vinden. Dit is te verklaren doordat de grote hooilandcomplexen in het veenweidegebied 
verscheidene bovenstroomse dorpen in hooi voorzagen. Dat deze gronden in gebruik waren 
als grote hooilandcomplexen heeft te maken met de beperkte draagkracht door de natte 
gesteldheid van de bodem. Het land was hierdoor ongeschikt voor andere activiteiten. De 
hooiwegen lopen langs verschillende veenontginningsdorpen die naar verloop van tijd op het 
zand zijn komen te liggen en waarbij het beekdal te smal was om alle boeren in hooi te 
voorzien.57 

 In het zandgebied liggen de hooiwegen allemaal in de richting van de venige en moerige 
beekdalen. Deze natte venige bodems hadden een beperkte draagkracht, waardoor ze 
vrijwel alleen geschikt waren voor hooiwinning. Daarbij lagen de beste hooilanden in het 
stroomland van de beken, profiterend van de bemestende werking van het overstromende 
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water. De nederzettingen bevonden zich op de drogere zandgronden en de flanken van 
keileemruggen, niet ver van de beken die de boeren in wei- en hooiland voorzagen.58 

 
Afbeelding 2.5: Hooiwegen uit de periode 1850-1900 in Noord-Nederland, weergegeven tegen de achtergrond van de 
grondsoortenkaart. Op deze kaart is te zien dat de hooiwegen in het kustgebied vanaf de lichte en zware zavel naar de 
lichte en zware klei lopen (lichtgroen naar donkergroen). De langere hooiwegen richting het midden van Friesland lopen 
vanaf het zand naar het veenweidegebied (paars) en in Drenthe lopen de wegen vanaf het zand naar de moerige 
beekdalen (geel). 

 
Afbeelding 2.6: Hooiwegen uit de periode 1850-1900 in Noord-Nederland, weergegeven tegen de achtergrond van de 
geomorfologische kaart. Legenda is weergegeven op de volgende pagina. Op deze kaart is te zien dat de hooiwegen in 
het kustgebied voornamelijk vanaf de kwelderwallen richting de kweldervlaktes lopen (blauwe kleuren). De langere 
hooiwegen lopen voornamelijk vanaf dekzandruggen, grondmorenen en dekzandwelvingen ver de veenvlakten op 
(paarsblauw) en de hooiwegen in Drenthe lopen vanaf dekzandruggen, grondmorenen en dekzandwelvingen naar de 
beekdalen (groen). 
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Hooiwegen

Bebouwing, enz

Leem

Lichte klei

Lichte zavel

Moerig op zand

Veen

Water

Zand

Zware klei

Zware zavel
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Legenda

Hooiwegen

10B6  Hoge stuwwal (gestuwde grondmorene)

11/10R3  Droog dal (+/- dekzand/loss)

11B3  Hoge stuwwal

11B4  Hoge stuwwal bedekt met dekzand

11B6 Hoge stuwwal (getuwde grondmorene

12B1  Heuvelrug

12B11 Hoge stuifdijk

12C1  Hoge kustduinen + bijbehorende vlakten/laagten

12C2  Hoge landduinen + bijbehorende vlakten/laagten

12C4  Hoge storthoop

12N6  Groeve

13B11 Hoge stuifdijk

13C1  Hoge kustduinen + bijbehorende vlakten/laagten

16C1  Hoge kustduinen + bijbehorende vlakten/laagten

1M24  Beekoverstromingsvlakte

1M30  Moerassige vlakte

1M33  Vlakte van zee-of meerbodemafzettingen

1M35  Vlakte van getij-afzettingen

1M38  Aanwasvlakte, relatief laaggelegen

1M41  Strandvlakte, strandplaat of slik

1M46  Ontgonnen veenvlakte (+/- klei/zand)

1R1   Dalvormige laagte, met veen

1R4   Beekdalbodem met veen

2M10  Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden/loss (laag)

2M13  Dekzandvlakte

2M14  Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden 

2M15  Gordeldekzandvlakte

2M22  Rivierkom en overwalachtige vlakte

2M24  Beekoverstromingsvlakte

2M26  Vlakte in uiterwaard, rel. laaggelegen

2M3   Grondmorenevlakte

2M30  Moerassige vlakte

2M32 Zeeboezemvlakte

2M33  Vlakte van zee-of meerbodemafzettingen

2M34  Vlakte van getij-riviermondafzettingen

2M35  Vlakte van getij-afzettingen

2M36  Vlakte van getijafzettingen (met veenresten)

2M38  Aanwasvlakte, rel. laaggel.

2M39  Aanwasvlakte, rel hooggel.

2M4   Vlakte van grondmorene (+/- welvingen, dekzand, rel. laag)

2M40  Ingesloten strandvlakte (+/- vervlakte duinen)

2M41  Strandvlakte, zandplaat of slik (+/- duinen)

2M44  Veenkoloniale ontginningsvlakte, rel. laaggelegen

2M45  Veenkoloniale ontginningsvlakte, rel. hooggelegen

2M46  Ontgonnen veenvlakte (+/- klei/zand)

2M47  Ontgonnen veenvlakte met petgaten

2M48  Vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie

2M49  Afgegraven/geegaliseerde duinen/strandwallen

2M5   Vlakte van grondmorene (+/- welvingen, dekzand, rel. hoog)

2M6   Vlakte van smeltwaterafzettingen (sandr)

2M8   Vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen (+dekzand)

2M9   Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

2R1   Dalvormige laagte, met veen

2R11  Geul van meanderend afwateringsstelsel

2R13  Getij-kreekbedding

2R13/14 Getijkreekbedding/zee-erosiegeul

2R14  Zee-erosiegeul

2R2   Dalvormige laagte, zonder veen

2R3   Droog dal (+/-dekzand/loss)

2R4   Beekdalbodem met veen

2R5   Beekdalbodem, zonder veen, rel. laaggelegen

2R7   Beekdalbodem met meanderruggen en geulen

2S3   Droog dal (+/- dekzand/loss)

3F12  Storthoop, opgehoogd of opgespoten terrein

3F9   Plateau-achtige veenrest

3G3   Daluitspoelingswaaier

3H11  Glooiing van beekdalzijde

3H14  Veenrestglooing

3H3   Glooiing van hellingafspoelingen (+/-dekzand)

3K1   Rug mogelijk door tect. beweging ontstaan +invloed landijs

3K11  Lage smeltwaterheuvel

3K14  Dekzandrug (+/- oud bouwlanddek)

3K15  Dekzandwelving, met ten dele afgegraven veen

3K16  Gordeldekzandrug (+/-oud bouwlanddek)

3K18  Dekzandkopje

3K19  Laag landduin

3K2   Rug mogelijk door tect. beweging ontstaan + invloed landijs, met dekzand

3K20  Laag rivierduin, ten dele begraven (donk)

3K27  Getij-riviermondrug

3K28  Strandwal

3K3   Rug mogelijk door tect. beweging ontstaan + invloed landijs, met dekzand en/of veen

3K31  Kwelderwal

3K33  Getij-inversierug

3K34  Getij-oeverwal

3K35  Lage veenrest-dijk

3K36  Lage veenrest-heuvel

3K6   Grondmorenerug (met dekzand)

3K7   Grondmorenerug (met klei of veen)

3K9   Lage stuwwal (gestuwde grondmorene)

3L10  Dekzandwelvingen, bedekt met ten dele afgegraven veen

3L11  Welvingen in zandplaten (met duinvorming)

3L2  Grondmorene (+/- welvingen, hooggelegen)

3L20  Welvingen in getijafzettingen

3L21  Veenrest-ruggen

3L22  Lage storthopen en/of grind/zand/klei gaten

3L24  Welvingen in getijaanwassen

3L5   Dekzandruggen (+/- oud bouwlanddek)

3L6   Gordeldekzandwelvingen (+/- oud bouwlanddek)

3L7   Lage kustduinen + bijbehorende vlakten/laagten

3L8   Lage landduinen + bijbehorende vlakten/laagten

3L9   Lage stuifduinen + bijbehorende vlakten/laagten

3N10  Laagte door veenafgraving (moernering)

3N11  Getij-afzettingslaagte

3N20  Rivier-erosielaagte (kolk/wiel)

3N3   Laagte met randwal (incl. pingo restant)

3N4   Laagte zonder randwal, moerassig

3N5   Laagte zonder randwal, niet moerassig

3N8   Laagte ontstaan door afgraving

3N9   Zee-erosielaagte

3R3   Droog dal (+/- dekzand/loss)

3R5   Beekdalbodem, zonder veen, laaggelegen

3S3   Droog dal (+/- dekzand/loss)

4F12  Storthoop, opgehoogd of opgespoten terrein

4F8   Plateau-achtige veenrest, bedekt met klei

4F9   Plateau-achtige veenrest

4G3   Daluitspoelingswaaier

4H11  Beekdalglooiing

4H13  Zeestrandglooiing

4H3   Glooiing van hellingafspoelingen (+/- dekzand)

4H5   Grondmoreneglooiing of smeltwaterglooiing

4K1   Lage stuwwal (tectonische invloed)

4K11  Lage smeltwaterheuvel

4K14  Dekzandrug (+/- oud bouwlanddek)

4K19  Laag landduin

4K2   Lage stuwwal (tectonische invloed?)

4K21  Lage stuifdijk

4K28  Strandwal

4K3   Rug mogelijk door tect. beweging ontstaan + invloed landijs, met ten dele afgegr. veen

4K36  Lage veenrest-heuvel

4K6   Grondmorenerug met dekzand (+/- oud bouwlanddek)

4K9   Lage stuwwal (gestuwde grondmorene), (+/- dekz.)

4L21  Veenrest-ruggen

4L22  Lage storthopen en/of grind/zand/klei gaten

4L5   Dekzandruggen (+/- oud bouwlanddek)

4L7   Lage kustduinen + bijbehorende vlakten/laagten

4L8   Lage landduinen + bijbehorende vlakten/laagten

4L9   Lage stuifduinen + vlakten/laagten

4N2 Doodijsgat

4N4   Laagte zonder randwal, moerassig

4N5   Laagte zonder randwal, niet moerassig

4N6   Groeve

4N8   Laagte ontstaan door afgraving

5F12  Storthoop, opgehoogd of opgespoten terrein

Beb Bebouwing

D1 Lage dijk

D2 Middenhoge dijk

D3 Hoge dijk

RECREATIE   Recreatie

T  Terp of hoogwatervluchtplaats

Water
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De tweede kaart is de geomorfologische kaart van 1:50.000 (afb. 2.6). Ongeacht de grondsoort is hier 
onderscheid gemaakt naar de vorm van het landschap, uitgesplitst naar de wijze van ontstaan. Op de 
kaart zijn de volgende patronen zichtbaar: 

 In het deel van Noord-Nederland dat is ontstaan onder invloed van het getij (te herkennen 
aan de groenblauwe kleuren) lopen de hooiwegen vanaf de veelal op de kwelderwallen en 
getijdenoeverwallen gelegen terpen naar de getijdenkreekbeddingen, vlaktes van 
getijafzettingen en zeeboezemvlaktes. Het zijn deze laagten en vlakten waar de zware klei en 
zware zavel is afzet die de ontwatering bemoeilijken. 

 De langere hooiwegen lopen voornamelijk vanaf dekzandruggen, grondmorenen en 
dekzandwelvingen ver de veenvlakten op (als lichtpaars op de kaart te herkennen). Op de 
kaart zijn de smalle bovenstroomse beekdalen goed te herkennen (groen). Ook is te zien dat 
dezelfde geomorfologische situatie te vinden is in Weststellingwerf, waar naar verwachting 
ook hooiwegen voorkwamen (zie afb. 2.4). 

 Hooiwegen lopen in de zandgebieden vanaf de hoge en geïsoleerde ruggen naar de dalen en 
de (randen van de) vlakten. Ook dit zijn weer de nattere gebieden. 

 
Aannemelijk is dat hooiwegen in ieder geval in heel Noord-Nederland al in gebruik waren tegen het 
einde van de Middeleeuwen. De landschappelijke situatie was toen in de veen en zandgebieden 
verschillend van nu. De grondsoortenkaart en de geomorfologische kaart tonen allebei echter het 
beeld van het tegenwoordige landschap. Om een compleet beeld te krijgen van de fysisch-
geografische patronen is aan deze analyse de paleogeografische kaart van 1500 n.Chr. toegevoegd 
(afb. 2.7). De belangrijkste waarde van het gebruik van deze kaart is dat hierop de patronen van de 
verdwenen veengebieden van de Noordelijke Friese Wouden, de Stellingwerven en het Hunzedal 
duidelijk worden. Op deze kaart zijn de volgende patronen zichtbaar: 

 Wat betreft het kleigebied is deze kaart weinig gedetailleerd, waardoor het verschil in 
kwelderwallen en kwelderbekkens wegvalt. Voor inzicht in de patronen van de hooiwegen in 
dit deel van Noord-Nederland kan daarom beter naar de twee voorgaande kaarten gekeken 
worden. 

 Hooiwegen in het veengebied lijken voornamelijk voor te komen in de nabijheid van 
veenriviertjes. Dit zal ook het geval geweest zijn in Oost- en Weststellingwerf, Bellingwedde, 
Meppel en de Wolden. In de veenontginingen werden naar mate bodemdaling optrad 
beekdalen in gebruik genomen als hooiland. 

 De langere hooiwegen kwamen vrijwel allemaal uit in het kleigebied. Het zijn deze 
veenranden die rond de 10e eeuw in ontginning zijn genomen. Hiermee daalde de bodem en 
vernatte de omstandigheden.59 Op deze overgang tussen de zware klei en de 
laagveengebieden was de grond vermoedelijk in de 16e eeuw al weinig geschikt geworden 
voor activiteiten anders dan de hooiwinning. 

 In het Drentse zandgebied lopen de hooiwegen vanaf de stuwwallen en de zandkoppen, die 
als eilanden tussen het veen lagen, naar de lokale beekdalen. Dit beeld komt overeen met 
het patroon dat is gevonden op de grondsoortenkaart, al hadden de venige en moerige 
beekdalen in 1500 n.Chr. nog veel meer oppervlakte. Door ontwatering van deze beekdalen 
is het veen grotendeels geoxideerd.60 
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Afbeelding 2.7: Hooiwegen uit de periode 1850-1900 in Noord-Nederland, weergegeven tegen de achtergrond van de 

paleogeografische kaart van 1500 n.Chr. Op deze kaart is te zien dat de hooiwegen die op de vorige twee kaarten vanaf 

dekzandruggen, grondmorenen en dekzandwelvingen het veengebied inliepen, nu geheel in het veen liggen (bruin).  

Cultuurlandschapspatronen  
De mens heeft ervoor gezorgd dat het fysisch-geografische landschap op verschillende plaatsen een 
verschillende ontwikkeling heeft doorgemaakt. Bijvoorbeeld door ontginning, kolonisatie, exploitatie, 
bedijking en bemaling van het landschap. Hiermee zijn cultuurlandschappen ontstaan die gekarteerd 
zijn op de Histlandkaart. Deze kaart is ontwikkeld door Alterra en wordt nu door de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed beheerd en ontsloten. Op deze kaart zijn de volgende patronen zichtbaar. 

 Op de klei komen de hooiwegen voornamelijk voor in de oude zeekleipolders. Dit is te 
verklaren door de natte toestand die de kwelderbekkens lang hebben gekend. Jonge 
zeekleipolders zijn pas later ontgonnen, waarbij de afwatering zo is aangelegd dat het water 
gemakkelijk en snel weg kan.61 

 De langere hooiwegen komen voor in de veenontginningslandschappen. Zoals hierboven al 
vermeld, is dit te verklaren doordat deze gronden in gebruik waren geraakt als grote 
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Legenda

Hooiwegen

waterlopen

Steden

Holoceen landschap

Kwelderrug/wal

Kwelder

Duin en strandwallen

Hoge duinen (hoofdzakelijk paraboolduinen)

Getijdengebied en rivieroverstromingsvlakte

Ingedijkt getijdegebied en rivieroverstromingsvlakte

Veengebied

Binnenwater

Buitenwater

Pleistoceen landschap

Beekdal- en rivierengebied

Dekzandgebied holoceen

Dekzandgebied pleistoceen

Rivierduinen (donken)

Door landijs gemodelleerd landschap (stuwwallen en drumlins)

Laag holoceen
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hooilandcomplexen. Door bodemdaling vernatte het gebied en verloor het aan draagkracht. 
Daarbij was het bovenstroomse beekdal te smal om alle boeren in hooi te voorzien.62 

 Opvallend is overigens dat in het westelijke deel van het veenontginningslandschap vrijwel 
geen hooiwegen voorkomen, terwijl hier wel vrij veel hooilanden waren. Hier is het 
aannemelijk dat het hooi grotendeels via het water is vervoerd.  

 In het zandgebied lopen de hooiwegen vanuit de kampontginningen naar de 
heideontginningen. Deze kampontginningen betreffen de esdorpen waar de boeren 
woonden. Van hieruit gingen zij over het veld (heide) richting de beekdalen.63  

 Afbeelding 2.8: Hooiwegen uit de periode 1850-1900 in Noord-Nederland, weergegeven tegen de achtergrond van de 
Histlandkaart. Op deze kaart is te zien dat de hooiwegen in het kustgebied voornamelijk voorkomen in de oude 
zeekleipolders (donkerblauw), dat de langere wegen geheel door een veenontginningslandschap lopen (lichtpaars) en dat 
de hooiwegen in Drenthe vanuit de kampontginningen naar de heideontginningen (bruin naar roze). Deze 
kampontginningen betreffen de esdorpen waar de boeren wonen en de heideontginningen maken deel uit van het veld, 
waartoe lange tijd ook de beekdalen behoorden. 
 
Politiek-bestuurlijke patronen 
De lange hooiwegen doen vermoeden dat over grote afstand hooi gehaald werd. Om dit te 
achterhalen is een kaart gemaakt met daarop de politiek-bestuurlijke indeling van het gebied tussen 
de 17e en 19e eeuw. Het gaat om de grotere bestuurlijke indelingen, zoals de grietenijen in Friesland, 
de decanaten in Groningen en de dingspillen in Drenthe. Op lokaal niveau waren Friesland en 
Groningen ingedeeld in parochies en Drenthe in marken. Deze lokale gebieden komen grotendeels 
overeen met de huidige dorpsgebieden. Op deze kaart is ook het hooiland weergegeven zoals dat 
bekend is uit het Kadaster van 1832, op de TMK en op de Bonnebladen. Hiermee is te zien hoeveel 
hooiland een dorpsgebied tot zijn beschikking had. Op de kaart zijn de volgende patronen zichtbaar: 
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Legenda

Hooiwegen

Hooilanden TMK en Bonnebladen

Hooilanden Kadaster 1832

Veenkolonien

Veenontginningen

Oude zeekleipolders

Jonge zeekleipolders

Droogmakerijen

Duinen en duinontginningen

Kampontginningen met plaatselijke essen

Heideontginningen en bossen (sedert 1850)

Niet ontgonnen landschappen

Overige onderscheidingen
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 De hooiwegen blijven voornamelijk binnen de grotere bestuurlijke eenheden. 
 Er is verschil te zien tussen hooiwegen die binnen een dorpsgebied blijven en hooiwegen die 

meerdere dorpsgebieden doorkruisen. Op plaatsen waar de hooiwegen tot buiten de 
dorpsgebieden lopen, is binnen de dorpsgebieden relatief weinig hooiland te vinden ten 
opzichte van de bebouwing. De wegen lopen in dit geval altijd naar de grotere 
hooilandcomplexen, voornamelijk binnen de grenzen van de grotere bestuurlijke eenheid. De 
grotere hooilandcomplexen komen vooral voor in de grietenijen Opsterland, Schoterland, 
Weststellingwerf en in het zuidoosten van de provincie Groningen. Ook in de kop van 
Drenthe lijkt dit ook het geval, al zijn hier ook veel lokale hooiwegen te vinden. De 
achtergrond van deze langere hooiwegen is de sterke bodemdaling die in deze 
middeleeuwse agrarische veenontginningen. Deze bodemdaling veranderde de voormalige 
wat hoger gelegen woongebieden in de latere middeleeuwen steeds meer in laaggelegen 
onbewoonde hooilandgebieden. Hierdoor was een herrangschikking van het 
cultuurlandschap en het grondgebruik nodig op interlokale schaal.64 

Afbeelding 2.9: Hooiwegen uit de periode 1850-1900 in Noord-Nederland, weergegeven tegen de achtergrond van de 
historische grenzen op dorps- en gemeenteniveau. Op deze kaart is te zien dat de hooiwegen voornamelijk binnen de 
dorpsgebieden blijven, behalve in de omgeving van de grote hooilandcomplexen. Hier doorkruisen de hooiwegen 
meerdere bovenstrooms gelegen dorpsgebieden richting het hooiland. 

 
Toponymische patronen 
Een ander patroon is te herkennen in de spreiding van de toponiemen die aan de hooiwegen 
verbonden zijn. Zo heeft een deel van de hooiwegen een benaming die samenhangt met het 
toponiem ‘made’ en een ander deel heeft een benaming die samenhangt met het toponiem ‘hooi’. 
‘Hooi’ verwijst direct naar de activiteit van het hooiwinnen, terwijl het toponiem ‘made’ verwijst naar 
de natte omstandigheden van het land. Elke regio heeft echter zijn eigen klankverschillen, waardoor 
een reeks aan verschillende varianten van deze twee toponiemen is ontstaan. De onderstaande tabel 
toont een overzicht van de toponiemen die zijn gevonden in Noord-Nederland (tabel 2.1).  
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Hooiwegen

Hooilanden TMK en Bonnebladen

Hooilanden Kadaster 1832

Grotere bestuurlijke eenheden
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Tabel 2.1: Varianten van de toponiemen hooi en made in de 19
e
, begin 20

e
 eeuw in Noord-Nederland, gebaseerd op 

wegennamen op de TMK en de Bonnebladen. 
 

Toponiem Locatie 

Hooi Friesland, Groningen Drenthe 

Ma Drenthe 

Maat Drenthe 

Made Drenthe 

Maden Drenthe 

Mede Groningen 

Mee Groningen 

Meed Groningen 

Meede Groningen 

Mied Friesland (enkele keer Drenthe: Borger-Odoorn) 

 
 

 Afbeelding 2.10: Hooiwegen uit de periode 1850-1900 in Noord-Nederland, uitgesplitst naar ‘hooi’- of ‘made’-toponiem. 
De hooiwegen naar de hooilandcomplexen hebben voornamelijk namen met het toponiem ‘hooi’, terwijl de lokale 
hooiwegen veelal namen hebben met het toponiem ‘made. 

 
Op de kaart zijn de volgende patronen zichtbaar: 

 Het ‘hooi’-toponiem is vooral te vinden in het midden van Friesland en in het grensgebied 
van Groningen en Drenthe. Dit patroon komt overeen met de ligging van de grote 
hooilandcomplexen. Hier was voorheen een hoger gelegen hoogveengebied waar het veen 
door ontwatering is gaan oxideren en dalen. Het land is toen zo laag komen te liggen dat de 
ontwatering lastig werd. Dit gebied is toen als groot hooilandcomplex in gebruik genomen 
aangezien het niet langer voor andere activiteiten geschikt was. Het vermoeden is groot dat 
toen de benaming van de hooiwegen als zodanig heeft plaatsgevonden. 

 Het ‘made’-toponiem is vooral te vinden in het kustgebied van Friesland en Groningen, maar 
ook in de beekdalen in Drenthe. Het Oudnederlandse woord ‘made’ is volgens specialisten 

Legenda

Hooiwegen met varianten van het 'hooi'-toponiem

Hooiwegen met varianten van het 'made'-toponiem

Anders

Hooilanden Kadaster 1832
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afgeleid van het Indo-Germaanse woord ‘*mad’ dat 'nat, doordrenkt, overstroomd' 
betekent. Volgens Spek zal de grondbetekenis van het toponiem made dan ook zoiets zijn als 
'overstroomd, met water doordrenkt land'. Dit komt overeen met de situatie in de kwelders, 
waar eerder de getijdenwerking invloed had op het land en later met de bedijking de 
afwatering werd bemoeilijkt. Ook de beekdalen in Drenthe ondervonden een natte situatie 
en overstroomden bij hoog water. Mogelijk gaat het toponiem made terug tot een periode 
waarin de hooiwinning nog geen rol speelde, want wellicht werden ook natuurlijke 
voorgangers van het latere hooiland, de kletsnatte open zeggemoerassen, al aangeduid met 
een aan ‘*mad’/made verwant woord.65 

 
Ondanks dat bovenstaande ruimtelijke analyses gebaseerd zijn op 19e- en 20e-eeuwse kaarten, is de 
verwachting dat de zichtbaar geworden patronen veelal ook van toepassing zijn (geweest) voor 
hooiwegen uit eerdere perioden. Deze verwachting is gebaseerd op de gedachte dat zowel landschap 
als grenzen en toponiemen bij verandering voornamelijk voortbouwen op eerdere structuren. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met de ingrijpende landschappelijke veranderingen in de 
tijd van (voornamelijk de laagveen-)vervening en daarnaast is bekend dat van karrensporen op het 
zand gemakkelijk het tracé verlegd wordt in het geval het pad niet langer goed begaanbaar is.66 
Behalve op deze locaties is de kans groot dat veel van de oudere hooiwegen nog als zodanig naar 
voren zijn gekomen in de inventarisatie van de hooiwegen op de TMK en de Bonnebladen. De kans is 
daarom groot dat de ruimtelijke patronen ook van toepassing zullen zijn geweest voor de hooiwegen 
uit eerdere perioden.  
 
 

2.4 Historische typologie 
 
Op basis van de bovenstaande patronen is een historische typologie gemaakt van verschillende typen 
hooiwegen in Noord-Nederland. Uit de ruimtelijke analyses blijkt dat er voornamelijk een verschil is 
tussen lokale en interlokale hooiwegen, waarbij de interlokale hooiwegen de boeren uit 
bovenstroomse dorpsgebieden met weinig hooiland toegang verschaften tot de grote 
hooilandcomplexen in het lage veenweidegebied. De lokale hooiwegen verschaften de boeren 
toegang tot de hooilanden binnen het eigen dorpsgebied. Wat betreft deze lokale hooiwegen is 
verschil te maken tussen het kleigebied, waar de hooiwegen naar de lokale mieden leiden, en het 
zandgebied, waar de hooiwegen naar de lokale beekdalen leiden. Daarbij hebben de hooiwegen naar 
de hooilandcomplexen voornamelijk namen met het toponiem ‘hooi’, terwijl de lokale hooiwegen 
veelal namen hebben met het toponiem ‘made’. Door de patronen te combineren is tot de volgende 
driedeling gekomen (afb. 2.11): 

 De lokale hooiwegen op de klei 
 De interlokale hooiwegen naar het veenweidegebied 
 De lokale hooiwegen op het zand 

 
Een kanttekening bij deze driedeling is dat in Noord-Nederland ook een aantal hooiwegen voorkomt 
die niet binnen één van deze categorieën vallen. Bijvoorbeeld een tweetal hooiwegen tussen 
Menameradiel en Tytsjerksteradiel en een viertal hooiwegen in de gemeenten Marum en Leek. Deze 
wegen lijken een lokale functie te hebben vervult, maar bevonden zich in het veenweidegebied. Dit 
betreft overigens zo’n klein deel van de hooiwegen in het gebied dat deze wegen als tussenvorm 
worden gezien van de interlokale hooiwegen naar het veenweidegebied en de lokale hooiwegen op 
het zand of de klei. 
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Kaart 2.11: Hooiwegen uit de periode 1850-1900 in Noord-Nederland, uitgesplitst naar drie typen hooiwegen. 

 
De lokale hooiwegen op de klei 
De lokale hooiwegen op de klei lopen vrijwel altijd vanaf een terpdorp dat gelegen is op de 
kwelderwallen van lichte zavel of lichte klei naar de kweldervlakten die bestaan uit zware zavel of 
zware klei. Dit type wegen komt voor in het kustgebied van zowel Friesland als Groningen, in de 
streken Westergo, Oostergo, Middag-Humsterland en Fivelingo. De terpdorpen lijken allemaal hun 
eigen maden te hebben, in het Fries ‘mieden’ en in het Gronings ‘meeden’ genoemd. De mied-, 
meede- of madewegen die naar de maden lopen zijn tussen de 1,5 en 6 kilometer lang. De wegen 
hebben voornamelijk ‘made’-namen, maar ook namen als ‘hooiweg’ komen voor. Op de 
onderstaande foto zijn de ‘Meedenwegen’ ten zuiden van Winsum, Gn. nog te herkennen (afb. 2.12).  
 

 
Afbeelding 2.12: Op deze luchtfoto zijn de west-oostlopende meedewegen nog te herkennen. Dit is tussen Winsum en 
Sauerd in de Groningse gemeente Winsum. Bron: Bing Maps, 2017. 
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De interlokale hooiwegen naar het veenweidegebied 
De interlokale hooiwegen naar het veenweidegebied zijn de langste hooiwegen. Deze hooiwegen zijn 
gemiddeld zo’n 10 kilometer lang. Deze hooiwegen leiden naar de grotere hooilandcomplexen, waar 
boeren uit verschillende dorpen hun hooi halen (afb. 2.13). Regelmatig zijn dit dorpen waar binnen 
het eigen dorpsgebied relatief weinig hooiland te vinden is. Ten opzichte van de madewegen op de 
klei en op het zand lijken deze interlokale hooiwegen relatief jong, maar om hier met meer zekerheid 
uitspraken over te doen zullen eerst de detailstudies moeten volgen. Een enkele keer hebben deze 
hooiwegen een ‘made’-naam. De streken waar deze hooiwegen voorkomen zijn het Lage Midden van 
Friesland en de Friese Wouden inclusief delen van Marum en Leek en het gebied ten zuiden van de 
stad Groningen. Ook in de Veenpolders moeten veel hooiwegen zijn geweest. Het lijkt erop dat 
hooiwegen in deze laatste streek minder sterk in de inventarisatie naar voren zijn gekomen door de 
rigoureuze aanpassingen die het landschap al voor de 19e eeuw had ondergaan door de vervening. 
Het westelijke deel van het Lage Midden is overigens vrijwel niet ontsloten door hooiwegen. Hier is 
het hooi vermoedelijk via het water vervoerd (afb. 2.14). 
 

 
Afbeelding 2.13: Deze afbeelding laat een schilderij zien van Ids Wiersma. Dit schilderij toont hoe de hooiwegen in het 
veenweidegebied eruit hebben uitgezien. 

 

 
Afbeelding 2.14: In het Lage Midden van Friesland was de draagkracht van het veenweidegebied soms zo gering dat 
vervoer van hooi over land niet tot de mogelijkheden behoorde. Dit is een voorbeeld uit juli 1946 van hoe het hooi op een 
praam werd vervoerd in deze gebieden. Bron: Fries Scheepvaartmuseum, 2017. 
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De lokale hooiwegen op het zand 
De lokale hooiwegen op het zand lopen naar de venige en moerige dalen in het gebied, ofwel de 
lokale beekdalen. Deze wegen zijn over het algemeen wat korter dan de lokale madewegen op de 
klei en hebben een meer kronkelig verloop. Ze zijn gemiddeld maar een halve kilometer en vaak niet 
langer dan 4 km lang. Een variant op dit type zijn de lokale madewegen vanaf het zand naar de zware 
klei en naar de randen van het veenkoloniale landschap. Net als de madewegen op het klei hebben 
deze wegen voornamelijk ‘made’-namen, al hebben sommige wegen ook de naam ‘hooiweg’. Dit 
type hooiwegen komt voor in de streken Drenthe, het Land van Steenwijk, de Stellingwerven, Gorecht 
en Westerwolde. Op de onderstaande foto is te zien hoe een boer uit Exloo (Odoorn, Drenthe) zijn 
hooi vervoerde.  
 

 
Afbeelding 2.15: Op deze foto is te zien hoe een boer bij Exloo zijn lading hooi vervoerd via een karrenspoor langs de 
Westeres. Bron: Collectie Gemeente Odoorn, jaartal onbekend. 

 
In bijlage 2 is een tabel te vinden waarin per gemeente de geïnventariseerde hooiwegen zijn 
weergegeven. In deze tabel is informatie te vinden over de bron, de oude wegnaam, het toponiem, 
de typologie en de methode waarop de hooiweg getraceerd is.  
 
 

2.5 Conclusies 
 
De belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk zijn: 

 De dataset waarmee gewerkt wordt is een selectie van hooiwegen in Noord-Nederland, 
waarbij de hooiwegen werden geselecteerd op basis van de naamgeving; de historisch-
landschappelijke ligging; of een vermelding in de literatuur. 

 Deze dataset komt qua patroon grotendeels overeen met waar in Noord-Nederland 
hooiwegen worden verwacht. Alleen in Meppel en de Wolden zijn de hooiwegen sterk 
ondervertegenwoordigd en in Bellingwedde, Oost- en Weststellingwerf ontbreken ze geheel. 
Hiermee is rekening gehouden bij de analyse van de ruimtelijke patronen. 
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 Uit de ruimtelijke analyses blijkt dat er voornamelijk een verschil is tussen lokale en 
interlokale hooiwegen, waarbij de interlokale hooiwegen de boeren uit bovenstroomse 
dorpsgebieden met weinig hooiland toegang verschaften tot de grote hooilandcomplexen in 
het lage veenweidegebied en waarbij de lokale hooiwegen de boeren toegang verschaffen 
tot de hooilanden binnen het eigen dorpsgebied. Wat betreft de lokale hooiwegen is verschil 
te maken tussen het kleigebied, waar de hooiwegen naar de lokale mieden leiden, en het 
zandgebied, waar de hooiwegen naar de lokale beekdalen leiden. Daarbij zijn het 
voornamelijk de interlokale wegen naar het laagveengebied die ‘hooi’-toponiemen dragen, 
terwijl het toponiem ‘made’ veelal voorkomt bij hooiwegen naar lokale hooilanden. 

 Op basis van deze patronen is de volgende typologie opgesteld: de lokale hooiwegen op de 
klei; de interlokale hooiwegen naar het veenweidegebied; de lokale hooiwegen op het zand. 

 
In de volgende drie hoofdstukken is voor elk type hooiweg een microregionale detailstudie 
uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ruimtelijke ontwikkeling en het vroegere gebruik van de 
hooiwegen. De gebiedskeuzes zijn ingegeven door de duidelijke clustering van het bepaalde type 
hooiwegen op die plek. Deze clustering maakt mogelijk om binnen één detailstudie meerdere 
systemen te onderzoeken. Het gaat om de volgende gebieden (afb. 2.16): 

 Hoofdstuk 3: Hallum, Marrum en Wânswert (gemeente Ferwerderadiel, Friesland):  
de hooiwegen naar de Hallumer, Marrumer en Wânswerter mieden. 

 Hoofdstuk 4: Gemeente Opsterland (Friesland): de hooiwegen naar het Boornedal. 
 Hoofdstuk 5: Noord-Sleen, Sleen, Erm, Den Hool en Emmen (gemeenten Coevorden en 

Emmen, Drenthe):  de hooiwegen naar het Sleenerstroomgebied. 
 
 

  
Afbeelding 2.16: Ligging van het studiegebied de Mieden binnen Noord-Nederland. 1. Is het gebied van Hallum, Marrum 
en Wânswert; 2. Is het gebied van Opsterland; en 3. Is het gebied van Noord-Sleen, Sleen, Erm en Emmen. 
  

Legenda

Geïnventariseerde 19e-eeuwse hooiwegen

Interlokale hooiweg van het zand naar het veenweidegebied
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Onduidelijk

Microregionale studiegebieden
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Hoofdstuk 3.  
Hooiwegen naar de Hallumer,  
Marrumer en Wânswerter mieden  
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3. Hooiwegen naar de Hallumer, Marrumer en Wânswerter mieden 
 
3.1 Inleiding 
 
Het eerste studiegebied is het gebied rond de Hallumer, Marrumer en Wânswerter mieden, gelegen 
in de noordelijke Friese gemeente Ferwerderadiel. De hooiwegen in dit gebied lopen van de 
terpdorpen naar de lokale mieden. Het doel van dit hoofdstuk is om de ruimtelijke ontwikkeling en 
het vroegere gebruik van deze hooiwegen in beeld te brengen. De deelvragen hierbij zijn als volgt:  

 In welke landschappelijke en historische context speelde zich de hooiwinning in het 
studiegebied in grote lijnen af (landschapsopbouw en landschapsgenese; historisch-
maatschappelijke ontwikkeling)? (§3.2) 

 Wat is op basis van historische bronnen bekend over de lange termijnontwikkeling van de 
hooilanden in het desbetreffende studiegebied vóór 1832? (§3.3) 

 Welke landschappelijke ligging, verkavelingspatroon, bezitsverhoudingen en 
afwateringspatroon kenden de hooilanden in de 19e eeuw blijkens kadastrale en 
andersoortige cartografische en historische gegevens? (§3.4) 

 Waar precies lagen in het studiegebied in het verleden hooiwegen? Welke  patronen en 
vormen laten ze zien? En welke namen hadden ze? (§3.5) 

 Wat is bekend over de 19e- en 20e-eeuwse hooiwinning (b.v. aantal sneden, periodisering, 
werktuigen en techniek, hooiopbrengsten, opslag, sociale samenwerking)? (§3.6) 

 
Het onderzoekgebied is begrensd op basis van de huidige dorpsgrenzen van Hallum, Marrum en 
Wânswert, behalve in het noordwesten. Daar vormt de Hoge Herenweg de grens (afb. 3.1).67  
 

 
Afbeelding 3.1: Begrenzing van het onderzoeksgebied. 
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 BAG, Kadaster, 2016; In deze gemeenten wordt officieel de Friese schrijfwijze van plaatsnamen gehanteerd. 
De Nederlandse benamingen zijn: Hallum, Marrum en Wanswerd. 
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Het gebied van de Hallumer, Marrumer en Wânswerter Mieden maakt onderdeel uit van het 
Noordelijk Zeekleigebied. Een gebied dat zich uitstrekt over de kustgebieden van Friesland en 
Groningen, maar ook te vergelijken is met het Duitse en Deense kunstgebied in de regio’s Neder-
Saksen, Sleeswijk-Holstein en Jutland. Het Noordelijk Zeekleigebied kenmerkt zich door 
kwelderwallen en kwelderbekkens en de vele terpen en wierden die zijn opgeworpen om huis en 
haard te beschermen tegen het wassende water van overstromingen.68  
 Om een indruk te krijgen van het landschap zijn op de volgende pagina een aantal foto’s 
weergegeven van de omgeving (afb. 3.4). De locatie van de foto’s is met letters aangegeven op de 
bovenstaande kaart (afb. 3.1). Het landschap is zeer weids en open, met daarin geconcentreerde 
terpdorpen en enige verspreide verbouwing in de vorm van boerderijen. De landerijen hebben een 
onregelmatige blokverkaveling. Het daarbij aanwezige reliëf wordt enerzijds gevormd door de 
kwelderwal in het oostelijk deel van het gebied waar Hallum en Marrum op gepositioneerd zijn en 
anderzijds door de ligging van voormalige geulen, kreken en prielen en door afgraving van 
voormalige terpen, waarbij tot onder het maaiveldniveau is afgegraven (afb. 3.3). De kwelderwallen 
hebben een meer zandige bodem in de vorm van lichte en zware zavel, terwijl de meer westelijk 
gelegen kwelderbekkens voornamelijk bestaan uit lichte en zware klei. De oude afgegraven terpen 
zijn op de grondsoortenkaart nog te herkennen aan de ronde locaties met lichte zavel (afb. 3.2). 
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 Barends, 2010, 16-20. 

Afbeelding 3.3: Deze hoogtekaart (AHN2) van het 
studiegebied laat aan de westkant (lichtgroene kleur)  
een hooggelegen kwelderwal zien waarop de 
terpdorpen Hallum en Marrum (rode kleur) zijn 
gesitueerd. In het centrale en oostelijke deel van het 
gebied (blauwe en blauwgroene kleuren) zijn de 
laaggelegen kwelderbekkens te zien met diverse 
voormalige wadgeulen en prielen. Op de kaart is 
verder te zien dat de boerderijen in het kwelderbekken 
vrij gelijkmatig verspreid zijn, maar wel de laagste 
delen van het landschap ontwijken. Op de kwelderwal 
zien we ten westen van de dorpen ter hoogte van een 
oude kustlijn een lange reeks boerderijen liggen (rode 
kleur). 

Afb. 3.2: Deze kaart van de grondsoorten in het 
onderzoeksgebied laat zien dat de kwelderwallen 
bodems van lichte en zware zavel kennen, terwijl de 
kwelderbekkens voornamelijk bestaan uit lichte en 
zware klei. De oude (deels afgegraven) terpen in de 
kwelderbekkens zijn op de kaart nog te herkennen aan 
de ronde locaties met lichte zavel. 
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Afbeelding 3.4: a. De Hallumer mieden, met uitzicht op de Genezareth poldermolen, b. Luchtfoto van het terpdorp 
Hallum, c. De kerk van Wânswert, d. De Miedweg in de Marrumer mieden,  e. Hooi- en maïsland in de Hallumer mieden 
vanaf de Zuidermiedweg.  

a. 

b. c. 

d. 

e. 
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Deze detailstudie begint met een schets van de landschappelijke en historische context waarbinnen 
de hooiwegen in dit gebied hebben gefunctioneerd (§3.2). In de volgende paragraaf is uitgezocht wat 
bekend is over de hooilanden vóór de 19e eeuw (§3.3) en vervolgens is aan de hand van het Kadaster 
van 1832 en andere 19e-eeuwse cartografische bronnen inzicht gegeven in de landschappelijke 
ligging, het verkavelingspatroon, de bezitsverhoudingen en het afwateringspatroon van deze 
hooilanden (§3.4). Daarop volgt een reconstructie van de hooiwegen in het gebied, waarbij inzicht is 
gegeven in de ligging, ruimtelijke patronen en de naamgeving van deze wegen (§3.5). Op basis van 
oral history en andersoortige bronnen is vervolgens de hooiwinning en het gebruik van de hooiwegen 
in de 19e en 20e eeuw onderzocht (§3.6). Tot slot is afgesloten met de belangrijkste conclusies van dit 
hoofdstuk (§3.7). 
 
 

3.2 Landschappelijke en historische context 

 
In het recente werk van Gerrets is op basis van verscheidene archeologische onderzoeken een 
overzicht gemaakt van de huidige kennis van het zeekleigebied uit de Romeinse en de 
Volksverhuizingstijd. Uit dit werk blijkt dat al in de Romeinse tijd sprake was van hooiwinning op de 
kwelders, ondanks zoute omstandigheden door de nog regelmatig voorkomende overstromingen.69  
 Het kwelderlandschap moet in die tijd nog veel weidser en uitgestrekter zijn geweest dan nu 
het geval is, met vrij uitzicht tot aan de horizon. De enige zichtblokkades zullen de terpen zijn 
geweest, die als gevolg van een aantrekkende zeespiegelstijging veelal al vóór de Romeinse tijd zijn 
opgeworpen (afb. 3.5).  
   

 
Afbeelding 3.5: Een ‘artist impression’ van het zeekleigebied, zoals het er in de Romeinse tijd kan hebben uitgezien. Bron: 
Corporaal, 2007, 5.  
 

Door het onderzoeksgebied stroomden een aantal kreken die de kwelderbekkens in open verbinding 
stelden met de zee (afb. 3.6).70 Nadat de eerste terpen waren opgeworpen op de kwelderwal, 
waaronder die van Hallum en Marrum, werden door aantrekkende bevolkingsaantallen in de 
Romeinse tijd ook terpen opgeworpen in het kwelderbekken, waarvan Wânswert en Wirdsterterp 
tegenwoordig nog zijn overgebleven. De terpen zijn voornamelijk gelegen in nabijheid van de 
getijkreken.  
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 Gerrets, 2010, 111. 
70

 Gerrets, 2010, 16, 18, 38; De Vries, 2017a. 
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Afbeelding 3.6: Op deze kaart is een reconstructie te zien van het landschap rond 100 n.Chr. De kwelderbekken stonden 
via waterlopen in verbinding met het buitenwater, oftewel de Waddenzee. In deze tijd waren in het kweldergebied 
verscheidene grotere en kleinere terpen te vinden, voornamelijk in de nabijheid van de waterlopen. Ter oriëntatie staat 
de locatie van de drie terpdorpen Marrum, Hallum en Wânswert op de kaart aangegeven. Naast de terpen van deze 
dorpen zijn de terpen Wirdsterterp ten noordwesten van Wânswert en de terp Jouwsmabuorren ten noordoosten van 
Hallum nog in het landschap terug te vinden. Bron: Vos & de Vries, 2016.  

 
Van de landbouw uit deze tijd is bekend dat de akkerbouw heeft plaatsgevonden op de hogere delen 
van de kwelderwal en op de flanken van de terpen. Volgens Gerrets zullen de akkers vooral hebben 
gediend om aan de eigen behoefte aan granen en peulvruchten te voldoen. De overige gronden 
zullen in gebruik zijn geweest als weide- en hooiland.71 
 Al vroeg hebben de boeren individueel kleine dijkjes om hun akkers heen gelegd om meer 
zekerheid te hebben over het slagen van hun oogst, maar na verloop van tijd zijn de mensen zich 
gezamenlijk gaan wapenen tegen de invloed van de zee.72 In de 10e eeuw ontstonden collectieve 
organisaties van de waterstaat, welke gezien kunnen worden als de voorlopers van het huidige 
waterschap. Grotere stelsels van dijken werden aangelegd en rond 1000 n.Chr. waren de 
verschillende stelsels zo op elkaar aangesloten dat het zeewater vrijwel geen invloed meer had op 
het land. Het was niet langer nodig om op terpen te wonen, waardoor verspreid over de kwelder 
boerderijen werden gesticht.73 Verdere aanpassingen zijn het afsluiten van de getijdengeulen door 
sluizen, het aanleggen van een netwerk van binnenwaterwegen en het instellen van molenbemaling 
van de polders.74 
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Door het afsluiten van het landschap voor de zee gingen de mensen over van een 
zoutwatereconomie op een zoetwatereconomie. Ondanks dat de kwelderbekkens voornamelijk 
zoetwatervegetatie hebben gekregen, lijkt de opzet van het gemengde boeren bedrijf toch niet veel 
veranderd: nog steeds werd akkerbouw bedreven op de kwelderwal en op de flanken van de terpen 
en daarbij werden de lagere gelegen kwelderbekkens, bedekt met kalkarme knipklei, gebruikt als 
wei- en hooilanden (afb. 3.7). Daarbij is voor deze periode bekend dat door de bevolking werd 
gehandeld in zowel graan als boter.75   
 

 
Afbeelding 3.7: Uitsnede van de Schotanuskaart van Ferwerderadeel uit 1718. De tekening naast het kaartbeeld schetst 
een beeld van de landbouw in het gebied. Op de kweldervlakte zijn paarden, koeien en schapen afgebeeld. Links is graan 
te zien. Bij deze cartouchetekeningen moet overigens altijd worden gewaakt voor waarheidsgetrouwheid, aangezien 
vaak standaardtekeningen werden gebruikt die enigszins aansloten bij het beeld van de werkelijke situatie.  

 
Op de dorpsterpen van Hallum, Marrum en Wânswert werden vanaf de 8e eeuw kerken gebouwd. De 
kerk van Westernijkerk is pas later gebouw, waarbij deze zich afsplitste van Marrum. Veel goederen 
en landerijen, waaronder ook hooilanden, werden geschonken aan de ver afgelegen kloosters in 
Duitsland die het gezag hadden over de parochies. De kerken waren van hout, maar in de 11e eeuw 
werden de dorpskerken versteend. Dit was een teken van een zowel florerend geestelijk leven als 
een welvarende economie. Rond de 12e eeuw werden in het gebied zelfs een aantal kloosters 
gesticht, waaronder de kloosters Mariëngaarde en Gennaard nabij Hallum en Foswerd nabij Marrum 
en Wânswert. De kloosters werden eind 15e eeuw weer gesloopt door het protestantse bewind.76 
 Naast het kerkelijke gezag en de waterschappen drukte ook de Friese landadel haar stempel 
op het gebied. In de Middeleeuwen lieten zij verdedigbare stinzen verrijzen. In de 16e en 17e eeuw 
nam de militaire betekenis af en zijn veel van deze stinzen omgebouwd tot adellijke woonhuizen of 
states (afb. 3.8). In bijlage 3 is een tabel opgenomen waarin een overzicht is gegeven van de states en 
stinzen die in dit gebied voorkwamen. De states en stinzen bevonden zich voornamelijk op de 
kwelderwal. Na het vertrek van het Friese stadhouderlijke hof van Leeuwarden naar Den Haag in 
1747 is een groot deel van de elite uit het gebied vertrokken. De states van de weggetrokken elite 
zijn veelal afgebroken en vervangen door boerderijen, welke verpacht werden aan lokale boeren. In 
1832 was zo’n 48% van al de grond in het onderzoeksgebied in handen van grootgrondbezitters. De 
meeste eigenaren woonden elders, maar onder andere de families Van Burmania en Martin zijn dan 
nog steeds woonachtig in Hallum. Op de onderstaande kaart is een overzicht gegeven van de states 
die volgens de Schotanuskaart in 1698 nog bestonden. De meeste buitenplaatsen zijn tegenwoordig 
geheel verdwenen, maar op een aantal plaatsen is de omgrachting nog zichtbaar (afb. 3.9).77 
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Afbeelding 3.8: Twee states nabij Hallum. Links de Feitsma State en rechts de Gerbada State, zoals Jacob Stellingwerf 
deze in respectievelijk 1722 en 1723 tekende.  

 

 
Afbeelding 3.9: Buitenplaatsen in het onderzoeksgebied zoals deze staan aangegeven op de Schotanuskaart van 
Ferwerderadeel, uitgegeven in 1698. Van de helft van deze voormalige buitenplaatsen zijn tegenwoordig nog duidelijke 
sporen in het landschap zichtbaar. 

 
In de 20e eeuw hebben verschillende ingrepen invloed gehad op het landschap (afb.3.10). Enerzijds 
zijn in het kwelderbekken verschillende oude terpen afgegraven om de vruchtbare grond te verkopen 
en anderzijds zijn met de ruilverkavelingen tussen 1971 en 1981 percelen groter gemaakt en sloten 
rechtgetrokken. Het reliëf dat nog afkomstig was uit de tijd dat de zee van invloed was op het 
landschap is in veel gevallen vlakgetrokken. Daarbij zijn de wegen in het in het buitengebied 
grotendeels verhard met asfalt of in onbruik geraakt door het verleggen van de doorgaande routes.78 
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Afbeelding 3.10: De topografische kaarten van 1930 en 2000 tonen de topografische situatie in het onderzoekgebied. De 
20

e-
eeuwse veranderingen door landinrichting en ruilverkaveling zijn op te herkennen wanneer de twee kaarten met 

elkaar vergeleken worden. De afgraving van de terpen komt hier niet heel duidelijk naar voren, maar op de AHN blijkt 
dat dit zich deels of geheel heeft afgespeeld bij alle terpen die in afb. 3.6 te herkennen zijn, behalve bij de dorpsterpen 
Hallum en Marrum. Bron: Topotijdreis.nl, 2017. 

 

3.3 Hooilanden en hooiwinning vóór de 19e eeuw 
 
Zoals net is aangegeven werd volgens het proefschrift van Gerrets in de Romeinse tijd al hooi 
gewonnen in het Noordelijk Zeekleigebied.79 De terpenregio bestond in deze periode voornamelijk 
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uit zoutmoerassen. Dat de hooiwinning onder zoute omstandigheden kan hebben plaatsgevonden, 
wordt ondersteund door de archeobotanicus Mans Schepers. In zijn proefschrift geeft hij aan dat het 
oppervlakte bouwland bescheiden zal zijn geweest in verhouding tot de uitgestrekte weilanden die 
het moeras verstrekte. Deze weidegronden waren volgens hem ook de initiële rede voor de 
occupatie van het gebied. In archeobotanisch onderzoek van gevonden plantenresten op de terpen is 
een sterke vertegenwoordiging te zien van planten uit brakke moerassen en in mindere mate van de 
verder landinwaarts gelegen zoetwatermoerassen. Brakke grassoorten van het hoge moeras en het 
brakke moeras zijn het sterkst vertegenwoordigd onder de geïdentificeerde grassoorten.80 
 In combinatie met de kennis over huidige nog bestaande kwelders en schorren in Nederland 
is een beeld te vormen van de locatie van deze vroegere hooiwinning. Uit de informatie van 
Kennisnetwerk OBN (Ontwikkeling+Beheer Natuurkwaliteit) blijkt dat de huidige kwelder een 
duidelijke zonering heeft die bepaald wordt door de mate van overstroming. De dagelijks 
overstroomde lage kwelders hebben pioniervegetaties met zeekraal, terwijl de nog regelmatig 
overstroomde middelhoge kwelders begroeid zijn met kweldergrassen, lamsoor en zeeweegbree. De 
hoge kwelders zijn begroeid met dichte matten van grassen en russen en tonen een gevarieerd 
landschap door lage duintjes, kommen met slik, kreken en kleine getijdengeultjes. Op de oeverwallen 
staat zeealsem en daarbij komen slijkgrassen en ruigtekruiden vooral voor op kwelders en slikken die 
eroderen, waardoor kleine kliffen ontstaan en de bodem wat droger wordt.81 Aangezien in het 
archeobotanisch onderzoek voornamelijk brakke grassoorten van het hoge en het brakke moeras zijn 
gevonden, zal de hooiwinning vermoedelijk hebben plaatsgevonden op de hoge en middelhoge 
kwelders. 
 
Na de bedijking heeft het onderzoeksgebied een snelle ontzouting ondergaan, waardoor hier andere 
grassoorten zijn gaan groeien.82 Doordat niet langer dagelijks de laagste delen van de kwelder 
overstroomden, werden ook deze delen van de kwelder geschikt als hooiland. In eerste instantie 
zullen deze gebieden nog zeer nat en waarschijnlijk vrij ontoegankelijk zijn geweest. Met de komst 
van de kloosters in de 12e eeuw is hier verandering in gekomen. De monniken van de kloosters 
Gennaard (in de Hallumer Mieden) en Foswerd (net ten noorden van de Marrumer en Wanswerder 
Mieden) hebben bijgedragen aan een betere ontwatering van het land.83 
 Het verbeteren van het land lijkt een gestaag proces te zijn geweest. In de ‘Register van den 
Aanbreng’ uit 1546 wordt gesproken over voormalig onland in de Hallumer Mieden, dat sinds twintig 
jaar land van goede kwaliteit is.84  
 De hooilanden waren eerst in gemeenschappelijk bezit. In het ‘Register van den Aanbreng’ 
uit 1546, waarin de verdeling van gemeenschappelijke gronden is vastgelegd, wordt gesproken van 
“gemene en mande landen”. Dit waren gemeenschappelijke hooilanden die op een gegeven moment 
in kleine stroken werden verdeeld onder particulieren. Scherpe afscheidingen werden bij de 
verdeling niet gemaakt. De stroken werden van elkaar gescheiden door greppeltjes of paaltjes die 
ook wel ‘doelen’ werden genoemd. Na het hooien in de hooimaand juli hadden de boeren het recht 
om gezamenlijk hun vee te weiden op dit land.85 
 De kaart van Ferwerderadeel van Schotanus uit 1698 is de oudst bekende kaart van het 
gebied waarop mieden in de kwelderbekkens met veldnamen staan aangegeven: de Hallumer 
Mieden, de Marrumer Mieden en de Wanswerder Mieden (afb. 3.11). Benamingen met ‘mieden’ 
grijpen volgens taalkundigen terug op het Indo-Germaanse woord ‘mad’, dat verwijst naar de natte 
conditie van het land.86  
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Ten noordoosten van het onderzoeksgebied staat een aantal keer ‘Hooy Landen’ op de kaart. Dit 
toponiem verwijst direct naar de activiteit van het hooiwinnen.87 Uit de ‘Register van den Aanbreng’ 
en uit oude belastingregisters uit de 16e en 17e eeuw blijkt dat de natste delen van de mieden nog 
altijd specifiek als hooiland in gebruikwaren.88 Dit verklaart mogelijk het toponiem en mogelijk was in 
deze gebieden in 1698 de landverbetering in een minder ver gevorderd stadium. 
 

 
Afbeelding 3.11: Uitsnede van de Schotanuskaart van Ferwerderadeel, 1698. Zowel Hallum, Marrum als Wânswert 
hebben hun eigen mieden, respectievelijk genaamd: de Hallumer Mieden, de Marrumer Mieden en de Wanswerder 
Mieden. Ten noordoosten van het onderzoeksgebied is ook een aantal keer het toponiem ‘Hooy Landen’ genoemd. 
Mogelijk was hier de ontwatering nog onvoldoende om het land als weidegrond te gebruiken. 

 
 

3.4 Hooilanden in de 19e eeuw 
 
Vanaf de 19e eeuw is een meer gedetailleerd inzicht te geven in de situatie van de hooilanden. Het 
Kadaster van 1832 en de TMK van 1850-1864 verschaffen de precieze ligging van de hooilanden, het 
verkavelingspatroon, het afwateringspatroon en de bezitsverhoudingen.  
 Het Kadaster van 1832 laat zien dat in het onderzoeksgebied in de 19e eeuw geen percelen 
meer te vinden waren die uitsluitend als hooiland in gebruik waren (afb. 3.12). Al het grasland is 
aangegeven als weiland, met uitzondering van het voormalige meer het Oogvliet ten zuidoosten van 
Marrum, dat te boek staat als natte grond. Het lijkt erop dat de waterhuishouding in het gebied op 
orde was gekregen, waardoor de graslanden genoeg draagkracht kregen om er naast het hooien ook 
vee op te weiden. Ook het voormalige Wânswerder Meer in het oosten van de Hallumer Mieden is 
drooggemalen, in gebruik genomen als weiland en niet meer als zodanig te herkennen op 
onderstaande kaart. 
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Afbeelding 3.12:  Deze kaart toont het Kadaster van 1832. Hier is te zien dat er geen percelen in het gebied te vinden zijn 
die specifiek als hooiland zijn aangegeven. De mieden bestaan voornamelijk uit weiland, dat ook nog voor de 
hooiwinning werd gebruikt. Op deze kaart zijn de toponiemen weergegeven zoals deze zijn aangegeven op de TMK 1850-
1864. 
 

De afwatering van de mieden vond vóór de aanleg van de dijken plaats via een dicht netwerk van 
geulen en kreken. Deze geulen en kreken stonden onder invloed van de getijdenwerking. Het grillige 
patroon van dit landschap heeft geleid tot de onregelmatige blokverkaveling die te zien is op de 
Kadasterkaart van 1832. Met de aanleg van de dijken ontstond landinwaarts wateroverlast aangezien 
het overtollige water niet meer goed geloosd kon worden. Vermoedelijk zijn hierdoor het Oogvliet en 
het Wanswerder Meer ontstaan. Om het afwateringsprobleem op te lossen zijn de verschillende 
vaarten in het gebied gegraven, waaronder de Hallumervaart en de Heerenwegstervaart (afb. 3.12).89 
 De ontwatering van het gebied had zijn weerslag op de veldnamen van het gebied. Zo is het 
noordwestelijke deel van de Hallumer mieden de Noorder- en de Zuider-mied-polder gaan heten, 
waarbij de benaming aangeeft dat dit deel van de mieden een met dijken omgeven stuk land is 
geworden, waarbinnen de waterstand geregeld kan worden.90 
 
De weilanden zoals aangegeven in het Kadaster van 1832 zijn geprojecteerd op de bodemkaart van 
het gebied (afb. 3.13). Hiermee is te zien dat de weilanden voornamelijk te vinden waren op wat nu 
is aangegeven als lichte klei, zware zavel en verschillende soorten zware knipklei. De gebieden met 
lichte zavel en delen van de lichte klei werden voornamelijk gebruikt als akkerland. Dit land is 
gemakkelijker te bewerken en de grond is beter te ontwateren. Op basis van de informatie van het 
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Kennisnetwerk OBN is het vermoeden dat de vroegere hooilanden hebben gelegen op de zwaardere 
knipkleibodems, waarbij de laagste delen van het landschap in eerste instantie werden vermeden.91 

 
Afbeelding 3.13: Op bovenstaande kaart zijn de weilanden zoals aangegeven in het Kadaster van 1832 geprojecteerd op 
de bodemkaart. Hier is te zien dat de weilanden voornamelijk te vinden waren op wat nu is aangegeven als lichte klei, 
zware zavel en verschillende soorten zware knipklei (donkerdere groene kleuren). Het zijn de gebieden met de zwaarste 
(knip)klei waar de hooilanden nog het langst zijn voorgekomen (donkerste groen). 
 

Aan de hand van het Kadaster van 1832 is een eigendomsreconstructie gemaakt van de weilanden 
(afb. 3.14). Daarbij is gekeken naar de woonplaats van de eigenaar en het type eigendom. Voor het 
type eigendom is onderscheid gemaakt naar agrarisch eigendom, wat inhoudt dat de eigenaar  
landbouwer is; kerkelijk eigendom, wat inhoud dat de kerk, de pastoor of de koster het land in bezit 
heeft; grootgrondbezit, waarbij de grond in eigendom is van een vermogende familie met veel 
landbezit, en tot slot het overige eigendom, waarbij het land veelal in eigendom is van 
ambachtslieden of erfgenamen. De eigendomsreconstructie kan dienen bij het bepalen van wie de 
hooiwegen in het gebied hebben gebruikt. 
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Afbeelding 3.14: Bezitsreconstructie op basis van het Kadaster van 1832, waarbij het eigendom enerzijds is uitgesplitst 
naar woonplaats van de eigenaar en anderzijds naar het type eigendom, waarbij onderscheid is gemaakt tussen 
eigendom van landbouwers, de kerk, grootgrondbezitters en overige groepen, waaronder ambachtslieden en 
erfgenamen. 
 

Zo’n 51% van de percelen weilanden in het gebied was  in handen van grootgrondbezitters en de 
kerk (afb. 3.14). Met name bij Wânswert heeft de kerk veel grond in handen. Het gaat hier om 
eigendom van zowel 25 percelen van de kerk als 16 percelen van de pastorij van Wânswert, maar 
ook het Gasthuis St. Anthony uit Leeuwarden heeft hier 33 percelen in bezit. Het grootgrondbezit is 
grotendeels in handen van eigenaren die elders woonachtig zijn. In het onderstaande tabel is een 
overzicht gegeven van grootgrondbezitters met meer dan vijf percelen weiland (tabel 3.1).  Zowel het 
kerkelijke eigendom als het grootgrondbezit wordt voornamelijk verpacht aan lokale boeren.92 
Verder is ongeveer 35% van de in totaal 1286 percelen weiland in eigendom van lokale boeren, 
waaronder ongeveer een kwart afkomstig is uit een naburig dorp als Stiens, Jislum of Ferwerd. Tot 
slot valt op dat wat betreft het overige bezit het aandeel hiervan in Hallum groter is dan in de andere 
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twee dorpsgebieden. Het gaat hier om bezit van verschillende koopmannen, een bakkerin, brander, 
molenaar, onderwijzer, schipper, winkelier en erfgenamen van verschillende eigenaren. 
 
Tabel 3.1: Grootgrondbezit: in deze tabel is een overzicht gegeven van eigenaren met meer dan 10 percelen weiland in 
bezit in de Hallumer, Marrumer en Wânswerter mieden. 
 

Eigenaar Woonplaats Locatie weilanden in bezit Aantal percelen 

Erven Gijsbert Gerrits Postma Hallum Hallum 42 

Age Binzes Looxma Leeuwarden Hallum (7), Marrum (18), Wânswert (12) 37 

Erven de Tour van Bellinchave Leeuwarden Wânswert 35 

Jr. J.W.M. Baron Collot d’Escury Leiden Marrum 34 

Pieter en  Leeuwarden Hallum (17), Wânswert (17) 34 

Douaritre Jr. Doeke van Burmania Hallum Hallum 31 

Willem Albarda Leeuwarden Hallum (10), Marrum (7), Wânswert (9) 26 

Erven Jacob Bottes Roorda Ferwerd Hallum 22 

Erven Oene Hogenburg Jorwerd Hallum 20 

Wed. Johannes Haitsma Bolsward Hallum (14), Marrum (2), Wânswert (4) 20 

Erven Machiel Tromp Woudsend Hallum 18 

Jacob Doekes Deinema Hijum Hallum 18 

Taetske Cats Leeuwarden Hallum 18 

J.B. Vegelin van Claerbergen Leeuwarden Hallum 17 

Age Baarda Stiens Hallum  17 

J. van Knijf Driessum Hallum 14 

Johannes Hermannus Fenema Dokkum Hallum 14 

Thomas Francois Martin Hallum Hallum (3), Marrum (10) 13 

Martinus van Vierssen Leeuwarden Wânswert 11 

 
 

3.5 De hooiwegen  
 
In het noordelijk zeekleigebied zijn het de ‘lokale hooiwegen op de klei’ die de boeren hebben 
gebruikt om hun hooi uit de mieden te halen. Waar in het studiegebied lagen in het verleden deze 
hooiwegen precies? Welke patronen en vormen laten ze zien? En welke namen hadden ze? Dat is 
onderzocht aan de hand van een reconstructie op basis van vijf oude kaarten: de Schotanuskaart van 
1718, de Hugueninkaart van 1819-1829, het Kadaster van 1832, de TMK van 1850-1864 en de 
Bonnebladen van 1865-1884. 
 De hooiwegen zijn op de verschillende kaarten getraceerd op basis van de meest voor de 
hand liggende routes van de dorpen naar de hooilanden en op basis van de naamgeving van de 
wegen. Hierbij bestaat overigens een kleine onzekerheid, aangezien mensen niet altijd de kortste of 
meest rationale route nemen. Toch is dit de meest voor de hand liggende methode. Het beeld dat 
hier naar voren komt, is nauwkeuriger dan bij de inventarisatie in hoofdstuk 2, aangezien hier voor 
de ligging van het hooiland niet alleen gekeken is naar het toponiem, maar ook naar de 
landschappelijke context en informatie over landgebruik uit het Kadaster van 1832.  
 
Op de reconstructiekaart is te zien dat alle terpdorpen door één of meer wegen ontsloten werden 
richting de mieden (afb. 3.15). Wat opvalt, is dat vrijwel het gehele miedengebied ontsloten is door 
kronkelige wegen. Het tracé van deze wegen lijkt tussen 1718 en 1932 weinig veranderd. Tussen 
1718 en 1829 zijn de tracés op een paar plaatsen iets verlegd om een efficiëntere route te 
bewerkstelligen. Bijvoorbeeld bij de Zuidermiedweg op twee plaatsen (1, 2), bij de Piebewei (3) en bij 
de Marrumer Miedweg (4). Na deze periode zijn het vooral uitbreidingen van het wegennetwerk 
geweest, waarbij de vraag is of deze nieuwe paden eerder niet al als route in het landschap aanwezig 
waren. Het kan zijn dat het recht van overpad werd gebruikt om over andermans perceel doorgang 
te vinden naar de eigen percelen, maar dat dit deel van de route nog niet als (openbare) weg op de 
kaart is aangegeven. Vrijwel alle hooiwegen hebben verder namen gehad met daarin het toponiem 
‘mied’. Dit verwijst naar het toponiem ‘made’ dat nat, drassig land betekent. De paden langs de 
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trekvaarten zijn overigens anders dan de miedwegen. Dit zijn rechte wegen langs de gegraven 
kanalen (5, 6). In eerste instantie zullen deze wegen minder met de hooiwinning geassocieerd 
worden en eerder als trekweg worden aangeduid. Toch verschaften ook deze wegen toegang tot 
verschillende graslandpercelen. 

  
 
Afbeelding 3.15: Deze kaart toont de reconstructie van de hooiwegen op basis van vijf oude kaarten uit verschillende 
perioden. Hiermee is te zien hoe de tracés zich door de tijd ontwikkeld hebben. De rode lijnen tonen de tracés die op de 
oudste kaarten gevonden zijn. De gele lijnen tonen de hooiwegen die op de nieuwere kaarten getraceerd zijn. 

 
Om grip te krijgen op deze situatie zijn de hooiwegen op de onderstaande kaart opgesplitst in 
verschillende systemen (afb. 3.16). De indeling is gemaakt aan de hand van de bezitsreconstructie uit 
§5.4. Hiermee is bekeken van wie het hooiland is en waar de wegen naartoe lopen. Hiermee is een 
beeld geschetst van de gebruikers van de wegen. Een kanttekening bij deze analyse is wel dat er 
onzekerheid ontstaat door het grote aandeel grootgrondbezit. Van deze percelen is niet duidelijk wie 
ze in gebruik had. Op de kaart zijn de hooiwegen getoond die gevonden zijn op de Kadasterkaart van 
1832. Deze komen overeen met de periode van de bezitsreconstructie en zullen daarom het meest 
accurate beeld geven. De systemen lijken grotendeels georiënteerd te zijn op het eigen dorp, waarbij 
enkele wegen gedeeld worden met het naburige dorp.  
 De meeste hooiwegen zijn gericht op Hallum, maar dit is te verklaren doordat in Hallum de 
meeste boeren woonden en de parochie Hallum het grootste oppervlak aan miedgronden tot zijn 
beschikking had. De hooiweg uit Marrum loopt naar de Marrumer mieden, maar net daarvoor takt 
de weg af richting de Hallumer mieden. Daar delen de twee dorpen het tracé. Ook ten noorden van 
Wânswert maken de boeren van Marrum gebruik van het naburige tracé. Vermoedelijk waren in het 
gebied van Marrum te weinig mieden te vinden om de boeren van genoeg hooi te voorzien.      

Legenda

Dorpen

Hooiwegen Schotanus 1718

Hooiwegen Huguenin 1819-1829

Hooiwegen Kadaster 1832

Hooiwegen TMK 1850-1864

Hooiwegen Bonnebladen 1930-1932 
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Afbeelding 3.16: Deze kaart toont een globaal beeld van de systemen van hooiwegen op het Kadaster van 1832. Hier is te 
zien dat de meeste hooiwegen op Hallum georiënteerd waren. Niet vreemd, aangezien hier de meeste boeren woonden 
en de parochie het grootste oppervlak aan mieden tot hun beschikking had. Daarnaast maakten boeren uit Marrum 
gebruik van hooiwegen in naburige gebieden. Vermoedelijk waren in het gebied van Marrum te weinig mieden te vinden 
om de boeren van genoeg hooi te voorzien.    

 
Drie systemen zijn hieronder uitgelicht om inzicht te geven in de patronen die gevolgd worden, de 
vorm van de hooiwegen en de naamgeving. Het gaat om 1) het systeem van Hallum, 2) het systeem 
van Marrum en 3) het systeem van Wânswert.  

 
Hallum 
De hooiwegen vertrekken hier vanaf de kwelderwal in zuidwestelijke richting naar de mieden in het 
kwelderbekken (afb. 3.17). Opvallend is dat niet alle wegen vanuit de dorpsterp van Hallum 
vertrekken zoals het geval was bij de Piebewei/Noordermiedweg (3), maar ook vanaf andere plekken 
op de kwelderwal. Dichtbij waar de Zuidermiedweg (8) en de naastgelegen miedweg (9) vertrokken 
hebben in het verleden twee terpen gelegen. De Zuidermiedweg maakt een aantal bochten, waarbij 
de weg om een aantal oude terpplaatsen heen slingert (14, 16). Dit is ook enigszins het geval voor de 
Jouwsmabuorren ten oosten van Hallum (1). Daar waar de Zuidermiedweg de zuidelijkst gelegen terp 
passeert, is het tracé na verloop van tijd recht over de oude terp heen gelegd (16). Verder lijken de 
tracés allemaal zo veel mogelijk de hoogste en droogste delen van de mieden te volgen. Dit is 
bijvoorbeeld goed te zien bij (6) (12) en (16). De twee latere paden die de verbinding vormden tussen 
de Noordermiedweg en de Trekvaart lijken overigens geheel tegen dit patroon in te gaan (10). Deze 
wegen liggen juist in een laag, nat deel, terwijl even verderop het landschap hoger en droger is. De 
locatiekeuze voor deze wegen is lastig te verklaren, maar het lijkt erop dat ze de daar gelegen 
boerderijen de snelste toegang tot de Trekvaart te verschaften. 

Legenda

Dorpen

Locatie graslanden Kadaster 1832

Parochiegrenzen (reconstructie)

Systeem

Hallum

Hallum en Marrum

Marrum

Marrum en Wânswert

Wânswert
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Hoe oud de wegen zijn is moeilijk te zeggen. Hoewel deze reconstructie slechts teruggaat tot 1718, is 
wel iets te zeggen over de relatieve ouderdom van de oudste wegen op deze kaart. Van de meest 
kronkelige wegen vanaf de kwelderwal wordt vermoed dat deze het verste teruggaan in de tijd, 
omdat deze wegen de patronen volgen van het natuurlijke landschap van kreken, prielen, slenken en 
geulen die is ontstaan in de periode voor de bedijking van het gebied (3, 6, 10, 13; 8, 12, 14, 17; 9). 
Dit zijn ook de wegen die in het verleden een ‘mied’-naam hebben gedragen.  
 Om een beeld te krijgen van de vroegere situatie is opzoek gegaan naar nog onverharde 
paden in dit deel van het onderzoeksgebied. Een deel van de Piebewei ten zuidoosten van Hallum 
kan dit beeld verschaffen (3). Dit deel van het pad is nog niet geasfalteerd, drie meter breed en 
aangemaakt met steenslag en puin (afb. 3.18). 
 

 
Afbeelding 3.17: De hooiwegen in het gebied van Hallum, tegen de achtergrond van linksboven de Kadasterkaart van 

1832 met daarop de topografische situatie, rechtsboven de geomorfologische kaart die de verschillende 

landschapsvormen toont, linksonder de hoogtekaart en rechtsonder de grondwatertrappen waarmee een indicatie 

gegeven is van de natheid van het landschap. 
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Afbeelding 3.18: Deze foto toont het onverharde van de Piebewei. Dit ligt in verlegde van de huidige Jipperdastrjitte 
vanuit Hallum. De weg nog niet geasfalteerd,  drie meter breed en aangemaakt met steenslag en puin. Foto: veldwerk 3 
oktober 2016. 

 
Marrum 
Vanuit Marrum vertrok één weg richting de mieden (afb. 3.20). Dit is de Marrumer Miedweg (1, 3). 
Deze weg loopt in zuidwestelijke richting vanaf de kwelderwal richting het Oogvliet en maakt een 
bocht om dit natte gedeelte. Hier maakt de weg een vertakking langs de rand van een oude 
getijdengeul (4). Dit zijn vermoedelijk de oudste tracés in het gebied. Later heeft de Miedweg een 
vertakking gemaakt richting de Hallumer mieden (2). Hier is verbinding gelegd met de Kelnersweg die 
langs de Heerenwegstervaart ligt. Via deze weg konden de Marrumer boeren hooi halen in het 
naburige dorpsgebied. De Kelnersweg (6) en de Piebewei (2) volgen hier de hogere delen van het 
landschap, waarbij de Kelnersweg een kronkel maakt bij de oude getijdengeul.  
 De Marrumer Miedwei is bij het Oogvliet nog vrijwel onveranderd en geeft daarmee goed 
inzicht in hoe de hooiwegen er hier in het verleden hebben uitgezien (afb. 3.19).  
 
 

 
Afbeelding 3.19: Op deze foto is de Marrumer Miedweg te zien in de richting van het Oogvliet. Het pad geeft een 
duidelijk inzicht van hoe de miedwegen er in dit gebied in het verleden hebben uitgezien. Dit pad is drie meter breed en 
enigszins verhard met steenslag. Foto: veldwerk 3 oktober 2016. 
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Afbeelding 3.20: De hooiwegen in het gebied van Marrum, tegen de achtergrond van linksboven de Kadasterkaart van 
1832 met daarop de topografische situatie, rechtsboven de geomorfologische kaart die de verschillende 
landschapsvormen toont, linksonder de hoogtekaart en rechtsonder de grondwatertrappen waarmee een indicatie 
gegeven is van de natheid van het landschap. 

 
Wânswert 
Rond Wânswert volgden de hooiwegen een ander patroon (afb. 3.21). Wânswert is niet zoals Hallum 
en Marrum gelegen op de kwelderwal, maar ligt midden in het kwelderbekken. Vanuit dit terpdorp 
vertrokken de hooiwegen in verschillende richtingen. Richting het oosten naar Birdaard en richting 
het westen, waarbij de hooiweg splitst in een noordelijk en een zuidelijke route. Deze wegen 
verschaften de boeren toegang tot de Wanswerder mieden die aan zowel noordelijke als oostelijke 
en zuidelijke zijde van Wânswert te vinden waren. Dit gebied is voornamelijk gelegen op een wat 
hoger gelegen kweldervlakte, waarbij ten noorden van het dorp een oude getijdengeul te vinden is. 
De hooiweg in het noorden ontwijkt deze geul door er via de bovenzijde omheen te gaan (2, 4). Deze 
hooiweg lag als dijkje in het landschap en droeg de naam Miedwegje (2, 4). Deze weg geeft 
tegenwoordig nog een goed beeld van hoe de hooiwegen er in dit gebied in het verleden uitzagen 
(afb. 3.22). Deze weg is overigens wat smaller dan de andere wegen in het gebied, iets dat de 
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verkleiningsvorm ‘Miedwegje’ kan verklaren. Voor de andere hooiwegen in de omgeving van 
Wânswert zijn geen ‘mied’-namen teruggevonden.  
 De noordelijke hooiwegen werden ook gebruikt door boeren uit Marrum (1, 2, 4) (afb. 3.21). 
Zij bereikten dit gebied vermoedelijk via de weg die tegenwoordig ‘it Kleaster’ heet, welke in het 
parochiegebied van het naastgelegen Ferwert ligt. 
  

  

  
Afbeelding 3.21: De hooiwegen in het gebied van Wânswert, tegen de achtergrond van linksboven de Kadasterkaart van 
1832 met daarop de topografische situatie, rechtsboven de geomorfologische kaart die de verschillende 
landschapsvormen toont, linksonder de hoogtekaart en rechtsonder de grondwatertrappen waarmee een indicatie 
gegeven is van de natheid van het landschap. 
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Afbeelding 3.22: Deze foto toont het ‘Miedwegje’ (nu de Kwaaijendijk) ten noorden van Wânswert. Dit pad is nog 
onverhard en geeft een beeld van hoe de hooiwegen er in dit gebied hebben uitgezien. Het pad is enigszins aangemaakt 
met steenslag en was slechts twee meter breed, in tegenstelling tot de breedte van drie meter van de meeste andere 
hooiwegen in het onderzoeksgebied. Foto: veldwerk 3 oktober 2016. 

 
  

3.6 De hooiwinning: een persoonlijk verhaal 
 
Hoe werden deze hooiwegen precies gebruikt? Om hier een beeld van te vormen is een interview 
gehouden met de heer Regnerus ui Hallum. Hij is zijn leven lang al boer geweest in het 
onderzoeksgebied en kan ons inzicht geven in de hooiwinning die hier plaatsvond in de eind 19e en 
20e eeuw, evenals het gebruik van de hooiwegen in het gebied. Interviewvragen die een leidraad 
vormden bij de interviews in hoofdstuk 3, 4 en 5 zijn opgenomen in bijlage 5. 
 

Mijn naam is Bouke Regnerus (afb.3.23). Wij hadden een 
gaardeniersboerderij in Hallum. Dat is een kleine boerderij. Om 
ons in onderhoud te kunnen voorzien, moest ik daarnaast 
werken. Dit deed ik bij het loonbedrijf hier in het dorp. Zowel 
thuis op de boerderij als op het werk heb ik te maken gehad met 
de hooiwinning. 
 Het grasland hier in de omgeving werd om en om 
gebruikt als hooiland en als weiland. Veel grond was van de 
kerk. Wanneer mensen geen erfgenamen hadden, werd de 
grond vaak aan de kerk geschonken. Ook werden deze 
‘overgebleven’ gronden vaak aangekocht door 
grootgrondbezitters die het vervolgens weer verhuurden aan de 
boeren. De wat grotere boeren hadden vaak eigen grond, maar 
zelf huurden wij ons land van de kerk. Al ons land was binnen 
500 meter vanaf onze boerderij bereikbaar. 
 Het loonbedrijf maaide voor ons. Soms deden ze ook het 
schudden, zwelen en persen erbij, maar meestal deed je dat zelf 
om geld uit te sparen. Verder was het zo dat de kleine boeren 

elkaar vaak hielpen. Hier betaalde je niet voor, ‘it gong mei tichte beurs’. Ook de eigen huishouding 
hielp mee. De vrouw en de oudste kinderen. Van jongs af aan was je al gewend om mee te gaan naar 
het hooiland. Zo was er geen oppas nodig. De voetbal mee, de kinderen konden er altijd mooi spelen.  
 Het hooien ging vroeger met de maaibalk. Deze werd getrokken door één of twee paarden 
(afb.3.24). Aan de maaibalk zitten messen, die gaan heen en weer. Zo werd het gras gemaaid. 
Voordat de maaibalk eraan te pas kwam, ging je eerst altijd voormaaien. Dit gebeurde met de zeis: 
eerst een paar keer in de rondte om het land, vaak drie keer. Vervolgens ging je met de zeis bij de 
afwateringsgreppels langs. Twee banen aan elke kant en het gras gooide je dan in de greppel. Dit was 

Afbeelding 3.23: Bouke Regnerus aan 

voormaaien met de zeis. 
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handig, want dan kon je zo over de greppels heen lopen. Als het voormaaien klaar was, dan kwam de 
maaibalk eraan te pas en werd het land in stroken gemaaid. 
 

 
Afbeelding 3.24: De maaibalk werd getrokken door één of twee paarden, waarbij de maaibalk waar een tweespan voor 
gingen breder was dan een maaibalk waar één paard voor ging. Wij hadden een maaibalk met één paard. Deze was 
1,40m breed. 
 

 
Afbeelding 3.25: Bouke Regnerus op de trekker met daarachter de hooischudder. 

 
Na het maaien lag het hooi eerst een week lang in banen op het land. Om het hooi vervolgens te 
schudden gebruikten wij de hooischudder (afb.3.25), maar daarvóór moest je het hooi eerst met de 
hand keren, omdat het te vast lag om er gelijk met de schudder overheen te gaan. Dit deden wij met 
de hooihark. Spierpijn had je daarna! We hebben wel eens gehad dat we ’s avonds niet meer wisten 
hoe we melken moesten. Na het keren werd het gras geschud en de dag erna nog eens. Als het gras 
goed droog was geworden, dan legden we het in bultjes op het land. ‘Opperje’ zo noemden we dat. 
Ook dit gebeurde met de hark. Als je de oppers klaar had, dan kon er eigenlijk niks meer verkeerd 
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gaan. Vooral als het weer dan ook nog goed bleef. Als het hooi goed droog was, dan strooiden we het 
nog één keer uit om goed te drogen in de zon en daarna haalden we het op. 
 Sindsdien is er wel veel veranderd in de hooiwinning. Op een gegeven moment lieten wij het 
gras maaien met een cyclomaaier en lieten we het hooi in pakjes persen (afb.3.26). Tegenwoordig 
wordt het gras gemaaid met veel bredere maaimachines (afb.3.27) en het gras wordt gehakseld. Dan 
is het sneller droog. Ook gebeurt er niks meer met de hooihark, ‘de harke is antiek’, evenals het 
opperen. Daarnaast wordt er nu vaak kuil gemaakt in plaats van hooi. 
 Wat me wel eens is tegengevallen met het hooien dat is het weer. Vooral met onweersbuien, 
maar het mooiste aan de hooiwinning vind ik is dat je het samen doet. ‘Teamwork’, zoals ze dat in het 
Engels noemen. 
 

 
Afbeelding 3.26: Met de pakjespers werd op het land van de familie Regnerus het hooi in pakjes geperst. 
 

 
Afbeelding 3.27:Tegenwoordig wordt het gras gemaaid met enorme cyclomaaiers waarmee banen van ongeveer 7 meter 
breed gemaaid kunnen worden. Op deze luchtfoto is toevallig te zien hoe dit in zijn werk gaat in de Marrumer mieden. 
Eerst worden de randen van het perceel gedaan en daarna banen in de lengte. Bron: Bing Maps, luchtfoto van 2016. 
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Bij ons werd het hooi opgeslagen op de zolder boven de stal. In de stal stond het vee. Het hooi kwam 
binnen door de kajuit op het dak. De kajuit hebben we er op een gegeven moment afgehaald (afb. 
3.28), want je moest steeds bukken bij het naar binnen brengen van het hooi. ‘Dat wie neat wurdich’. 
Later toen wij pakjes hooi kregen, werd het achter huis opgeslagen met een laag plastic er overheen. 
Daar kwamen zakjes zand of banden op te liggen om het plastic op zijn plek te houden. Toen er nog 
geen plastic was, werden de pakjes hooi met riet afgedekt. 
 

 
Afbeelding 3.28: Op deze foto is het moment te zien dat de kajuit van het dak is afgehaald, zodat het gemakkelijker was 
om het hooi binnen te brengen.  

 
Waar rekening mee gehouden moest worden bij de opslag van het hooi is dat het droog moest 
blijven. Verder kon het hooi gaan broeien. Als wij dachten dat het hooi broeide, dan maakten we een 
soort trechter in het midden van de hooiopslag. Een soort luchtgat zeg maar, zodat het hooi kon 
luchten. Als het hooi begon te broeien, dan kon je dat ruiken. 
 Het hooi lag opgeslagen tijdens de staltijd van het vee. Dat is van eind oktober tot ‘âlde 
maaie’: dat is 12 mei. Of ‘nije maaie’: dat is 1 mei. Eigenlijk hielden we na deze periode haast nooit 
hooi over. Een enkele keer bleef er wel eens een staaltje hooi over. Dan moest je zorgen dat er meer 
kalfjes geboren werden. Wij gebruikten alleen eigen hooi. Als er op het laatst te weinig hooi over was, 
dan voerden wij soms wat bietkruiden bij. Het hooi werd gebruikt als voer voor het vee, maar boeren 
gebruikten ook wel eens hooi op de grond als het stro op was. Dan hoefde je geen stro te kopen. Dit 
deed je maar één keer, want dat spul is haast niet weer uit de stal te scheppen.  
 Het hooi werd van het land opgehaald met een wagen met ‘rampen’ erop. Dit is een soort rek 
dat op de hooiwagen kwam te liggen, waardoor per lading meer hooi meegenomen kon worden. Wij 
hebben hier een miniatuurversie van zo’n hooiwagen in de gang staan (afb. 3.29). 
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Afbeelding 3.29:  De foto links laat zien hoe de heer Regnerus zijn familie in het verleden het losse hooi op de hooiwagen 
laadde. De heer Regnerus heeft thuis nog een miniatuur van zo’n hooiwagen staan. Deze is te zien op de foto rechts.  
 
Met de hooiwinning hielp het loonbedrijf ons en mijn vader soms ook, boven op de wagen. Dit 
spaarde weer een dagloner uit om te betalen. In totaal hielpen drie man bij het uitladen van het hooi. 
Eén persoon op de wagen om het hooi omlaag te gooien, één persoon in de kajuit op het dak om het 
hooi door te geven en één persoon op de zolder om het hooi op de goede plek te leggen. 
 Om het hooi op te halen gingen wij langs een openbare ‘reed’ van puin, vaak met in het 
midden gras. Dit pad moest vanuit de waterkant tien voet zijn. Dat is ongeveer drie meter. Het was 
soms zo dat boeren telkens een stukje van het pad afsnoepten om bij hun eigen land te voegen. Daar 
kwam je achter als je elkaar niet meer kon passeren met de wagen. Er was altijd aan één kant een 
sloot. Soms aan twee kanten, maar vaak was er gewoon het land aan de ene kant. De wegen moeten 
vandaag de dag wel breder zijn met de grote machines die tegenwoordig gebruikt worden.  
 Iedereen mocht de paden gebruiken. Er was een morele plicht om de wegen te onderhouden. 
Als je de weg kapot gereden had, dan zorgde je dat je het weer maakte. Dit gebeurde met puin, 
bijvoorbeeld met dakpannen of stenen. Puin kon je altijd wel ergens krijgen. Iedereen had er baat bij 
dat de weg weer gemaakt werd. De miedwegen waren oorspronkelijk modderwegen.  
 Tegenwoordig zijn de mieden anders dan voorheen. Dit komt door de ruilverkaveling. Er is 
geruild met land, waardoor je land dichter bij elkaar kwam te liggen. Eerst waren wij hier niet vóór. 
Het koste wel een zomer werk: de greppels moesten worden dichtgegooid en wij wilden niet graag 
ons hoger gelegen stuk land kwijt. Er is veel gebekvecht. Achterna is het een zegen geweest. Het land 
is veel makkelijker te bewerken met al het land zo bij elkaar. Het maaien gaat sneller en je hoefde niet 
meer naar verschillende plekken. 
 Op de stukken land die wij in gebruik hadden, staan nu huizen. Die landen zijn dus weg. De 
andere landen worden nu veel minder voor hooiwinning gebruikt, want er wordt bijna geen hooi meer 
gebruikt. Tegenwoordig wordt vooral kuil gebruikt. Hooi wordt bijna alleen nog maar gebruikt voor 
het zieke vee. Wat me in het landschap nog wel aan de hooiwinning herinnert, is de hooischudder. Die 
staat vaak nog in het land en blijft daar net zo lang staan tot die weer op een andere plek nodig is. 
 
 

3.7 Conclusies 
 
De belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk zijn: 

 In de Romeinse tijd werd al hooi gewonnen in het gebied. Hiervoor werden vermoedelijk de 
hoge en middelhoge kwelders benut. Na de bedijking van het gebied in de 10e eeuw 
veranderde de situatie. Vanaf toen werd ook hooiwinning op de laagste delen van de 
kwelder ook mogelijk. Door steeds verdere ontwatering van het kwelderbekken zijn de 
hooilanden uiteindelijk geschikt geworden als weiland en worden deze nu voor en na de 
hooiwinning gebruikt om het vee te weiden. 

 Deze weilanden hadden een onregelmatige blokverkaveling die is ontstaan door het grillige 
patroon van het landschap van voor de bedijking, waarbij de sloten afwaterden op een dicht 
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netwerk van geulen en kreken. Na de bedijking ontstonden problemen met de afwatering 
van het gebied, aangezien de geulen en kreken niet langer konden lozen op de Waddenzee. 
Om het afwateringsprobleem op te lossen zijn de verschillende vaarten gegraven. 

 In 1832 was zo’n 51% van de weilanden in het gebied in handen van grootgrondbezitters en 
de kerk. Deze grond werd voornamelijk verpacht aan lokale boeren. Slechts 35% van de 
weilanden is in bezit van boeren zelf. 

 De hooiwegen vanuit Hallum en Marrum vertrekken vanaf de kwelderrug was richting de 
zuidoostelijk gelegen mieden. De wegen volgen het patroon van de oude geulen en kreken 
en ontwijken daarbij de laagste en natste delen van het landschap. Later zijn ook hooiwegen 
ontstaan langs de nieuw gegraven vaarten. In het gebied van Wânswert is de situatie anders. 
Dit terpdorp ligt midden in het kwelderbekken, waarbij de hooiwegen in verschillende 
richtingen vanuit het dorp vertrekken richting de omliggende mieden.  De ouder hooiwegen 
in het gebied hebben voornamelijk namen met daarin de benaming ‘miedweg’. Deze wegen 
zijn in het verleden modderpaden geweest, die in de loop van de tijd met puin zijn verhard, 
vaak met gras in het midden. Vervolgens zijn de miedwegen in de periode van de 
ruilverkavelingen tussen 1971 en 1981 veelal rechtgetrokken en geasfalteerd.  

 De hooiwinning gebeurde tot in de 19e eeuw nog met de zeis, hooivork en hooihark, waarbij 
het hooi vervoerd werd met paard en hooiwagen. Pas in de 20e eeuw ondervond de 
hooiwinning grote veranderingen, waarbij het hooien in verschillende fases overging op 
maaien met trekker en cyclomaaier 

 De hooiwegen in het gebied waren in de 19e en 20e eeuw openbare paden van ongeveer drie 
meter. Iedereen mocht ze gebruiken, maar er bestond een morele plicht om de wegen te 
onderhouden. Als de weg werd kapot gereden, dan werd dit opgeknapt met puin.  
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4. Hooiwegen naar het Boornedal 
 
4.1 Inleiding 
 
Het tweede studiegebied betreft de gemeente Opsterland in het zuidoosten van Friesland. De 
hooiwegen in dit gebied lopen langs meerdere dorpen aan weerszijden van het Koningsdiep (ook de 
Boorne of it Âlddjip genoemd) voornamelijk richting het hooilandcomplex ten westen van Oud Beets 
en Terwispel. Het doel van dit hoofdstuk is om de ruimtelijke ontwikkeling en het vroegere gebruik 
van deze hooiwegen in beeld te brengen. De deelvragen hierbij zijn als volgt:  

 In welke landschappelijke en historische context speelde zich de hooiwinning in het 
studiegebied in grote lijnen af (landschapsopbouw en landschapsgenese; historisch-
maatschappelijke ontwikkeling)? (§4.2) 

 Wat is op basis van historische bronnen bekend over de lange termijnontwikkeling van de 
hooilanden in het desbetreffende studiegebied vóór 1832? (§4.3) 

 Welke landschappelijke ligging, verkavelingspatroon, bezitsverhoudingen en 
afwateringspatroon kenden de hooilanden in de 19e eeuw blijkens kadastrale en 
andersoortige cartografische en historische gegevens? (§4.4) 

 Waar precies lagen in het studiegebied in het verleden hooiwegen? Welke  patronen en 
vormen laten ze zien? En welke namen hadden ze? (§4.5) 

 Wat is bekend over de 19e- en 20e-eeuwse hooiwinning (b.v. aantal sneden, periodisering, 
werktuigen en techniek, hooiopbrengsten, opslag, sociale samenwerking)? (§4.6) 

 

 
Afbeelding 4.1: Begrenzing van het onderzoeksgebied. 
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Het studiegebied is afgebakend aan de hand van de huidige gemeentegrens van de gemeente 
Opsterland (afb. 4.1).93  
 Opsterland bestaat tegenwoordig uit vijftien dorpsgebieden, gelegen aan weerszijden van 
het Koningsdiep. De dorpen aan de noordzijde van de beek zijn van oost naar west: Siegerswoude, 
Frieschepalen, Ureterp, Olterterp, Beetsterzwaag en Nij Beets. Aan de zuidzijde zijn dit Bakkeveen, 
Wijnjewoude, Hemrik, Lippenhuizen, Gorredijk, Terwispel, Langezwaag, Tijnje en Luxwoude. Het 
grootste dorp van de gemeente is Gorredijk met 7339 inwoners en het  gemeentehuis staat in 
Beetsterzwaag.94 Op twee dorpen na zijn alle dorpen in de gemeente wegdorpen: Gorredijk is een 
zogenaamde vleck (markt- en handelsplaats) en Bakkeveen is een veenkolonie.95

 Het Koningsdiep 
stroomt van het noordoosten naar het westen door het gebied en vormt in een groot deel van de 
gemeente de grens tussen de noordelijk en zuidelijk gelegen dorpen. Het dal van het Koningsdiep 
wordt het Boornedal genoemd. 
 Om een indruk te geven van de verscheidenheid in het landschap in het onderzoeksgebied 
zijn op de volgende pagina een aantal foto’s weergegeven van de omgeving (afb. 4.4). De locatie van 
de foto’s is met letters aangegeven op de bovenstaande kaart (afb. 4.1). In het noordoosten van het 
gebied zijn veel heide, houtwallen en bos te vinden. Hoe verder naar het zuidwesten, hoe opener het 
landschap. Hier begint feitelijk het Lage Midden van Friesland en zijn voornamelijk graslanden te 
vinden. Het gebied is aan de oostzijde een zandgebied (uitloper van het Drents Plateau) en loopt naar 
het westen over in een laagveengebied (afb. 4.2). Het laagveengebied ligt zo’n 17 meter lager (-2m 
NAP) dan het gebied rond Bakkeveen (+15m NAP) (afb. 4.3).  
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 BAG, Kadaster, 2016. 
94

 Gemeente Opsterland, 2017a. 
95

 Cultuurhistorische Kaart Fryslân (CHK2)-Nederzettingstypologie, RCE, 2017. 
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Afbeelding 4.3: Deze hoogtekaart (AHN2) van het 
studiegebied laat aan de oostkant  (rode en gele 
kleuren) de hoger gelegen uitloper van het Drents 
Plateau zien. Aan de westzijde (blauwe kleuren) is het 
lager gelegen veenweidegebied te vinden. Bepaalde 
delen (donker blauw) zijn extra laag komen te liggen 
door de natte vervening (±1850-1900). Tussen het 
oosten en westen bestaat een groot hoogteverschil. Het 
hoogste punt in het oosten van Opsterland is ±15 meter 
boven NAP, terwijl het laagste punt in het westen ±2 
meter onder NAP ligt.  

 

Afbeelding 4.2: Deze kaart van de huidige grondsoorten 
in het onderzoeksgebied laat aan de oostzijde een groot 
zandgebied zien. Dit is een uitloper van het Drents 
Plateau. Deze loopt naar het westen over in een 
laagveengebied. De locatie van dit veengebied komt 
overeen met de locatie van het uitgestrekte 
hooilandgebied ten westen van Terwispel en Oud Beets 
(gelegen ten westen van Beetsterzwaag). Ook de 
moerige gronden zijn veelal in gebruik geweest als wei- 
en hooiland. 
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Afbeelding 4.4: a. Duurswouderheide,  b. Beetsterzwaagster bos bij het Witte Huis, c. Bovenloop van het Koningsdiep, 
doorkruisd door de Opperhaudmare (N351), d. Het Koningsdiep  tussen Beetsterzwaag en Terwispel, e. Luchtfoto van 
Olterterp,  f. Van Oord’s Mersken,  g. Luchtfoto van de Kromten bij Terwispel, h. De Nije Feart bij de Ûlesprong. 
 

Deze detailstudie begint met een schets van de landschappelijke en historische context waarbinnen 
de hooiwegen in dit gebied hebben gefunctioneerd (§4.2). In de volgende paragraaf is uitgezocht wat 
bekend is over de hooilanden vóór de 19e eeuw (§4.3) en vervolgens is aan de hand van het Kadaster 
van 1832 en andere 19e-eeuwse cartografische bronnen inzicht gegeven in de landschappelijke 
ligging, het verkavelingspatroon, de bezitsverhoudingen en het afwateringspatroon van deze 
hooilanden (§4.4). Daarop volgt een reconstructie van de hooiwegen in het gebied, waarbij inzicht is 

a. b. 

c. d. 

e. f. 

g. h. 



65 
 

gegeven in de ligging, ruimtelijke patronen en de naamgeving van deze wegen (§4.5). Op basis van 
oral history en andersoortige bronnen is vervolgens de hooiwinning en het gebruik van de hooiwegen 
in de 19e en 20e eeuw onderzocht (§4.6). Tot slot is afgesloten met de belangrijkste conclusies van dit 
hoofdstuk (§4.7). 
 
 

4.2 Landschappelijke en historische context 

 
Ongeveer duizend jaar geleden kwamen de eerste kolonisten naar dit gebied, dat onderdeel was van 
de Frankische gouw Bornego. Het gebied bestond voor het grootste deel uit hoogveenmoeras (afb. 
4.5). Landschapshistorisch onderzoek van Dennis Worst toont aan dat het gebied waarschijnlijk al in 
de 11e eeuw, maar zeker al in de 12e eeuw is ontgonnen. Het hoogveengebied was grotendeels 
onbegaanbaar over het land. De mensen trokken daarom via de veenriviertjes en veenstroompjes 
het gebied binnen: via de Boorne, dat pas later het Koningsdiep zou gaan heten, en via haar zijtakken 
de Wispel en de Ie. Op de meest geschikte plaatsen werden de kampementen opgezet.96 
 

Afbeelding 4.5: Op deze afbeelding is een reconstructie te zien die gemaakt is voor het rapport ‘Landschapsontwikkeling 
en cultuurhistorische waarden langs de middenloop van het Koningsdiep (Zuidoost-Friesland)’. Hierop is te zien hoe het 
landschap duizend jaar geleden was, net voordat de kolonisten het gebied introkken. Bron: Wiersma, 2013, 8. 

 
De bodem was in eerste instantie niet geschikt om landbouw te bedrijven. Daarvoor was ontwatering 
nodig. Dit is gedaan aan de hand van handgegraven sloten en greppels die afwaterden op de grotere 
waterlopen. Van de allereerste bewoning zijn geen sporen teruggevonden. Mogelijk waren de 
woningen van houtbouw, plaggen en ander materiaal dat gemakkelijk vergaat in de loop van de 
tijd.97  
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 Worst, 2012, 97; Gildemacher, 2017a+b; Provincie Fryslân, 2009, 29-31; Zomer, 2016. 
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 Noordhoff Atlasproducties, 2011, 128-129. 
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Aan de hand van oude kaarten en bezitsreconstructies is ontdekt dat de huidige dorpen eerst dichter 
bij het Koningsdiep hebben gelegen en meerdere malen zijn opgeschoven (afb. 4.6). Dit heeft te 
maken met bodemdaling die optreed bij ontwatering van veengrond. Enerzijds door oxidatie, waarbij 
het veen als het ware verbrand aan de lucht en anderzijds door inklinking van het veen. Door steeds 
verdere ontwatering van het gebied bleef dit proces op gang. Op een gegeven moment werd het 
steeds moeilijker om het gebied droog genoeg te krijgen voor de akkerbouw, waardoor de bewoners 
genoodzaakt werden om hun nederzetting op te schuiven, verder het nog hoger gelegen veen in. 
Hier begon het proces opnieuw (afb. 4.7). Na de 13e eeuw zijn de nederzettingen niet meer 
verplaatst. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit te maken met de diepte van het zand: nadat het 
veen grotendeels geoxideerd was, kwam op de huidige dorpslocaties de zandgrond aan de 
oppervlakte, wat betekent dat de bodem niet verder zakte (afb. 4.8).98  
 

 
Afbeelding 4.6: Op de plaatsen waar zich voorheen nederzettingen bevonden, zijn sporen gevonden van oude kerkhoven. 
Het proces van opschuiving heeft zich langs de gehele loop van de rivieren voorgedaan. Bron: Worst, 2012, 79.  

 

 
Afbeelding 4.7: Deze afbeeldingen laten een modelmatige weergave te zien van een veenontginning zoals heeft 
plaatsgevonden in Opsterland. Vanaf de Boorne, de Wispel en de Ie trokken de kolonisten het veen in. Loodrecht op de 
riviertjes werden ontwateringssloten aangelegd. Inklinking en oxidatie zorgden voor bodemdaling en verdwijning van 
het veen, waardoor het gebied lager kwam te liggen en natter werd. Uiteindelijk vormde zich een langgerekt dorp met de 
verkaveling nog steeds haaks op de rivier gericht. Bron: Brinkkemper e.a., 2009, 95. 
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 Worst, 2012, 96-98; Worst & Zomer, 2011; Veldhuis, 2011. 
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 Afbeelding 5.8: Op deze afbeelding is een schematische weergave te zien van het dorpsgebied van Hemrik in 1832. Deze 
is gemaakt op basis van de hoogtekaar, keileemdieptekaart, bodemkaart, het Kadaster 1832 en uit eigen boringen die 
zijn uitgevoerd door Jeroen Wiersma voor het rapport ‘Landschapsontwikkeling en cultuurhistorische waarden langs de 
middenloop van het Koningsdiep (Zuidoost-Friesland)’. Hierop is te zien dat Hemrik na verloop van tijd op een 
dekzandrug was komen te liggen, wat betekent dat de bodem niet verder zakt. Bron: Wiersma, 2013, 24. 
 

Niet alle dorpen hebben de mogelijkheid gehad om door opschuiving uiteindelijk op een 
zandondergrond te komen liggen. In het parochiegebied van Terwispel moet westelijk nog een 
oudere parochie hebben gelegen, genaamd Ryp (Rijp). Aan de hand van archeologische vondsten is 
vastgesteld dat Ryp in de 13e eeuw geheel verlaten was. Het verdwijnen van deze parochies heeft te 
maken met bodemdaling en vernatting in combinatie met een diepe ligging van het zand. In 
tegenstelling tot de andere delen van Opsterland, kwam het dorp Ryp na opschuiving niet op een 
vaste zandondergrond te liggen, omdat de zandlaag hier dieper lag en de veenlaag dikker was (afb. 
4.9). Deze combinatie zorgde ervoor dat het gebied  bleef zakken en steeds natter werd.99  

 
Afbeelding 4.9: Deze afbeelding toont het ondergrondmodel van de huidige situatie in het onderzoeksgebied tot een 
diepte van -10m NAP. De groene laag is van Holocene ouderdom en bestaat uit veen en klei. Deze is in het westen van 
het onderzoeksgebied metersdik. De overige kleuren betreffen Pleistocene afzettingen. Deze liggen in het oosten hoger, 
waardoor bij de oxidatie van het veen het zand eerder aan de oppervlakte is gekomen. In het westen heeft de bodem 
steeds verder kunnen dalen, waarbij vernatting zorgde voor een sterk verminderde draagkracht van de bodem. Bron: 
Dinoloket, 2017. 
 

Door het steeds lager en natter worden van het gebied ontstond de noodzaak tot waterbeheersing. 
De eerste dijken in Opsterland stammen vermoedelijk uit de 13e  eeuw en zijn door de lokale 
bevolking opgeworpen om de boerderijen en landbouwgronden te beschermen, zowel tegen 
overstromingsgevaar vanaf het Koningsdiep als tegen het zure water vanuit het nog niet ontgonnen 
hoogveen aan de andere zijde van de dorpen. Het gaat om de Aldedyk en de Polderdyk bij Terwispel, 
de Hegedyk van Gorredijk naar Luxwoude, de Walle bij Beetsterzwaag, de Oude Leppedijk en de 
Krûmme Swienswei bij Nij Beets en bovenstrooms de Leidijken parallel lopend aan de wegdorpen en 
bij de Beakendyk bij Bakkeveen.100 
 In de 16e eeuw werd Friesland verdeeld in grietenijen. Vanaf dat moment staat het 
onderzoeksgebied te boek als de grietenij Opsterland, waarbij een grietman de grietenij 
bestuurde.101 Verschillende grietmannen zijn afkomstig geweest uit de families Van Teijens, Fockens 
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en Lycklama à Nijeholt.102 De verschillende grietmannen, evenals andere elite, verkozen voornamelijk 
Beetsterzwaag als hun verblijfplaats. Zij lieten hier hun adellijke huizen bouwen, waarvan de 
Fockensstate van 1616 de oudst bekende is (afb. 4.10). 
 In de 19e eeuw werden grote buitenplaatsen aangelegd in Beetsterzwaag. Voornamelijk door 
de families Van Lynden, Van Harinxma thoe Slooten en Lycklama à Nijeholt. Deze families hebben 
gezorgd voor de aanplant van de huidige bekende bossen van Beetsterzwaag en hadden veel 
landbezit in de omgeving, waaronder ook enige hooilanden (afb. 4.11). Zij waren door aantrouwen 
met de omgeving in contact gekomen.103 
 

 
Afbeelding 4.10: Old Fockens, gebouwd in 1616 (links) en afgebroken en grotendeels vernieuwd omstreeks 1855. 
Tegenwoordig is het een statige boerderij (rechts). Bron: Elward & Karstkarel, 1990; Wikipedia, 2017. 

 

 
Afbeelding 4.11: Op deze kaart is een uitsnede te zien van de kaart van Opsterland, vervaardigd door Eekhoff en 
uitgegeven in 1848. Hierop zijn rond Beetsterzwaag en Olterterp veel buitenplaatsen te zien, inclusief een eerste fase van 
de aanleg van de bossen van Beetsterzwaag. De buitenplaatsen die op de kaart te zien zijn betreffen van links naar rechts 
Fockens, Lyndenstein, Harinxma, Bethlehem, Louswoud, en Van Boelens.  
 
Wat landbouw betreft was in Opsterland sprake van een gemengd bedrijf. Dit blijkt uit een kenschets 
die Pierius Winsemius in 1622 van het gebied heeft gemaakt. Hij noemt “… rogge, haver ende 
boeckweyt” als voornaamste vruchten in het gebied. Over de veeteelt vermeldt hij: “Dese grietenye 
geeft oock veel schoone ossen uyt die na Swol ende [U]trecht met groote meenichte, ghelijck mede 
veel swijnen die na Noortholland ghevoert ende vercocht worden, als oock mede veel schapen, 
lammeren ende wolle, gelijck oock uyt eenige dorpen veel turf ende brandhout inde steden gevoert 
wort.” Het beeld komt overeen met een analyse die Dennis Worst heeft gemaakt voor het oostelijke 
deel van Opsterland. Volgens zijn onderzoek is rogge, naast haver en boekweit, de belangrijkste 
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vrucht geweest. De veeteelt was gericht op melkproductie en de opfok van jongvee, veulens en 
ossen. Daarbij werden schapen gehouden voor de productie van wol en mest. “De mest was van 
groot belang voor de verbouw van de gewassen als rogge en haver”. De melkkoeien en karn- en 
melkvaten wezen volgens Worst op de productie van melk en boter. Hooi is in dit geheel 
“onmiskenbaar” van belang geweest: “Men had hooi nodig om de voor de melk-, wol- en 
mestproductie zo belangrijke veestapel de winter door te krijgen.”104 
 

 

 
Afbeelding 4.12: Op deze uitsnede van het Kadaster van 1832 is duidelijk te zien welke landen in westelijk Opsterland 
door de laagveenvervening in water zijn omgezet. Het betreft de voormalige hooilanden in de dorpsgebieden van 
Langezwaag, Luxwoude en Terwispel. 
 
Vanaf de 17e eeuw heeft de commerciële vervening veel invloed gehad op het landschap in 
Opsterland. In eerste instantie werd voornamelijk het hoogveen afgegraven dat zich aan weerszijden 
van de wegdorpen dorpen in Opsterland bevond. Vanaf de 19e eeuw breidde de commerciële 
vervening zich uit naar de laagveengebieden middels het systeem van de natte vervening. Veel 
hooilanden zijn daarbij door het baggeren van het veen veranderd in water (afb. 4.12). Vanaf 
ongeveer 1900 kwam de vervening tot een einde en begon een periode van drooglegging, waarbij de 
zogenaamde veenpolders ontstonden. Na de drooglegging werden de landen opnieuw ontgonnen tot 
weide- en hooilanden.105 
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In de 20e eeuw was men voornamelijk gericht op het verbeteren van de agrarische omstandigheden. 
In 1984 is de ruilverkaveling ‘Midden Opsterland’ aangenomen.106 Enerzijds is hierbij een gedeelte 
van de agrarische gronden bestemd als natuur, waarbij het waterpeil omhoog werd gebracht. In het 
natuurgebied Van Oordt’s Mersken bij Terwispel is zelfs een deel van het voormalige hooiland 
permanent onder water gezet (afb. 4.13). Anderzijds heeft in een groot deel van het gebied 
landverbetering plaatsgevonden, waarbij een verbeterde ontwatering en een efficiëntere indeling tot 
stand zijn gekomen ten bate van de agrarische sector. Wat vroeger alleen als hooiland gebruikt kon 
worden was hiermee geschikt boerenland geworden.107 
 

 
Afbeelding 4.13: Deze foto toont de waterplas die in 1996 in het kader van natuurbeheer is aangelegd in Van Oordt’s 
Mersken, die tijdens de ruilverkaveling als natuurgebied werd bestemd. Foto: veldwerk 5 januari 2017. 

 
 

4.3 Hooilanden en hooiwinning vóór de 19e eeuw 
 
Zowel de bovenstroomse als benedenstroomse hooilanden zijn voorheen een bewoond 
veenontginningslandschap geweest. In eerste instantie zijn aan de beek gelegen zeggemoerassen en 
broekbossen omgezet in grasland (afb. 4.15). Hier werd zowel hooi gewonnen als vee geweid. Toen 
het gebied door bodemdaling steeds natter werd, zijn de dorpen opgeschoven en werden ook de 
locaties van de voormalige akkers en nederzettingen gebruikt als grasland.108   
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Afbeelding 4.14: Schotanuskaart van Opsterland uit 1698. Hierop zijn in het benedenstroomse gebied in het westen de veldnamen van de hooilanden aangegeven, waaronder ‘Hooy 
Landen’, ‘Maad Landen’ en ‘Marschen’.  
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Afbeelding 4.15: In deze schematische dwarsdoorsnede van het dal van het Koningsdiep is links de natuurlijke 
landschapsopbouw vóór de middeleeuwse ontginningen weergegeven. Aan de rechterkant is de situatie kort na de eerste 
veenontginningen in het gebied aangeduid. Bron: Worst & Zomer, 2011, 9. 

 
De kaart van Schotanus uit 1698 is de eerste bron waaruit de ligging van de hooilanden en hun 
veldnamen zijn af te leiden (afb. 4.14). De ‘Beetster Hooy of Maad Landen’, de ‘Ter Wispeler Lange 
Rypster Hooy Landen’, de ‘Ter Wispeler Korte Rypster Hooy Landen’, de ‘Ter Wispeler Hooy Landen’  
en de ‘Maad Landen’ zijn veldnamen die direct verwijzen naar de functie als hooiland. Daarnaast zijn 
veldnamen te vinden als ‘Marschen’, ‘Warren’, ‘Walden’ en ‘Leijen’.109 De betekenis van deze namen 
heeft te maken met de lage ligging en natte conditie van het land en verwijst daarmee indirect naar 
de functie als hooilandland.110 De hierboven genoemde hooilanden bevonden zich in het gebied ten 
westen van Beets en Terwispel ook wel de ‘hooischuur’ van Opsterland genoemd.111 Op de kaart zijn 
bovenstrooms aan het Koningsdiep geen veldnamen aangegeven, maar aan de verkaveling is te zien 
dat hier wei- of hooiland in gebruik was. De bredere percelen doen vermoeden dat hier in 1698 naast 
het winnen van hooi ook nog beweiding plaatsvond, aangezien bij een nattere situatie een dichter 
slotenpatroon nodig is. 
 Zoals hierboven beschreven is de benedenstroomse ontwikkeling vanaf de 13e eeuw anders 
verlopen dan in het bovenstroomse gebied. Door het dikke pakket veen en de diepe ligging van het 
zand bleef het gebied zakken en natter worden. Het gehele gebied rond het voormalige Ryp zal na 
verlating eerst nog in gebruik zijn geweest als weiland, maar naar verloop van tijd werd het ook daar 
te nat voor en is het land volledig in gebruik geraakt als hooiland. 
 
 

4.4 Hooilanden in de 19e eeuw 
 
Vanaf de 19e eeuw is de situatie van de hooilanden scherper in beeld te krijgen. Het Kadaster van 
1832 en de TMK van 1850-1864 verschaffen de precieze ligging van de hooilanden, het 
verkavelingspatroon, het afwateringspatroon en de bezitsverhoudingen.  
 Hier is te zien dat het westen van Opsterland daadwerkelijk in gebruik was als groot 
hooilandcomplex, maar ook is te zien dat een groot deel van de hooilanden verloren is gegaan door 
de laagveenvervening (afb. 4.16). Daarnaast blijken de bovenstroomse percelen aan het Koningsdiep 
in de 19e eeuw nu als hooiland in gebruik te zijn. Wat betreft toponiemen is er weinig veranderd ten 
opzichte van 1698. Wel is nu aangegeven hoe de bovenstroomse hooilanden op dat moment 
genoemd worden. Evenals het gebied ten noorden van Terwispel worden dit de Marschen genoemd, 
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verwijzend naar de natte toestand van het land. Tegenwoordig worden overigens de Marschen nog 
wel Miedens of de Mersken genoemd. 
 

 
Afbeelding 4.16: Deze kaart toont het Kadaster van 1832. De ligging van de hooilanden is hierop goed te herkennen, 
evenals de percelering in smalle stroken. Op deze kaart zijn voor het benedenstroomse gebied de toponiemen 
weergegeven zoals deze staan vermeld op de Schotanuskaart van 1718. Aangezien de toponiemen voor het 
bovenstroomse hooiland op deze kaart ontbreken, zijn voor het bovenstroomse gedeelte de toponiemen weergegeven 
zoals deze staan vermeld op de TMK 1850-1864. 

 
De hooilanden hadden een onregelmatige smalle strokenverkaveling, waarbij de richting van de 
sloten is bepaald door de ligging van de afwateringsbeken. Voor het Boornedal waren dit het 
Koningsdiep, de Wispel/de Mouwe en de Ie.  
 Door de locatie van de hooilanden op de bodemkaart te projecteren is te zien dat 
bovenstroomse hooilanden voornamelijk te vinden waren op moerige gronden en beekeerdgronden 
(afb. 4.17). Benedenstrooms zijn het voornamelijk ‘vlierveengronden’ met tussendoor verschillende 
moerige gronden. Direct aan het Koningsdiep ligt het zand dieper. Hier is ‘koopveengrond’ te vinden 
dat zich bevind boven op een laag van zeggeveen, rietveen of (mesotroof) broekveen’. De voormalige 
veenpolders ten westen van Terwispel bestaan grotendeels uit ‘koopveengronden op zand’. 
Vermoedelijk zijn dit ‘vlierveengronden’ geweest vóór de vervening.  
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Afbeelding 5.17: Op bovenstaande kaart zijn de hooilanden geprojecteerd op de bodemkaart zoals deze zijn aangegeven 
in het Kadaster van 1832. Hier is te zien dat bovenstroomse hooilanden (oostelijk) voornamelijk te vinden waren op de 
‘moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand’, ‘koopveengronden op zand’ en op de ‘beekeerdgronden’. 
Benedenstrooms zijn het voornamelijk ‘vlierveengronden’ met daar tussendoor ‘moerige eerdgronden’ en ‘moerige 
podzolgronden. Direct aan het Koningsdiep zijn hier ‘koopveengronden op zeggeveen, rietveen of (mesotroof) broekveen’ 
te vinden. Het deel ten westen van Terwispel bestaat grotendeels uit ‘koopveengronden op zand’. Vermoedelijk is dit 
vóór de vervening grotendeels ‘vlierveengrond’ geweest. 

 
Aan de hand van het Kadaster van 1832 is een eigendomsreconstructie gemaakt van de hooilanden 
in Opsterland (afb. 5.18). Daarbij is gekeken naar de woonplaats van de eigenaar en het type 
eigendom. Voor het type eigendom is onderscheid gemaakt naar agrarisch eigendom, wat inhoudt 
dat de eigenaar landbouwer is; kerkelijk eigendom, wat inhoud dat de kerk, de pastoor of de koster 
het land in bezit heeft; grootgrondbezit, waarbij de grond in eigendom is van een vermogende 
familie met veel landbezit, en tot slot het overige eigendom, waarbij het land veelal in eigendom is 
van ambachtslieden of erfgenamen. De eigendomsreconstructie kan dienen bij het bepalen van wie 
de hooiwegen in het gebied hebben gebruikt. 
 In Opsterland is in 1832 zo’n 5322 hectaren aangegeven als hooiland. Meer dan de helft 
hiervan (51,1%) is in bezit van grootgrondbezitters. Het gaat om 1126 van de in totaal 2935 percelen. 
Het gaat om slechts drie families die gezamenlijk bijna 65% van de hooilandpercelen in 
grootgrondbezit in handen hebben: de Familie van Lynden, baron te Beetsterzwaag; Binnert Philip 
van Eijsinga, houtvester te Beetsterzwaag; en familie van Teijens, grietmanfamilie te Beetsterzwaag 
(tabel 4.1). 
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Tabel 4.1: Overzicht van de drie grootste grootgrondbezitters wat betreft hooilanden in de gemeente Opsterland in 1832. 
Het totale aantal percelen in Opsterland bedroeg in dat jaar 2935, waardoor bijna 65% eigendom was van deze drie 
grootgrondbezitters. 
 

Eigenaar Woonplaats Locatie hooilanden in bezit Aantal percelen 

Familie van Lynden Beetsterzwaag Verspreid over Opsterland, 
behalve in Langezwaag. 

315 

Binnert Philip van Eijsinga Beetsterzwaag Beide zijden van het 
Koningsdiep, zowel 
bovenstrooms en 
benedenstrooms. 

274 

Familie van Teijens Beetsterzwaag Verspreid over Opsterland, 
behalve in Langezwaag. 

165 

 
Deze families hadden hun eigendom verspreid over het gehele hooilandgebied, zowel bovenstrooms, 
als benedenstrooms. Alleen vrijwel niet in het deel bij Langezwaag en langs de Lukster Heawei naar 
Tijnje. Hier was het land in handen van veenbazen.  
 Veenbazen hadden zo’n 27% van het totale oppervlakte aan (voormalige) hooilanden in 
bezit. Dit betrof 741 percelen. Door de natte vervening van dit gebied was in 1832 al zo’n 1079 
hectare aan hooiland verloren gegaan. Dit was zo’n 20% van het totaal aan oppervlakte hooiland in 
de gemeente. De overige 7% stond nog te boek als hooiland. De meeste veenbazen hadden 
gemiddeld 20 tot 30 percelen in bezit. Jan Sijpkes Luxwolda had daarentegen 230 percelen en was 
daarmee de grootste veenbaas in Opsterland. In de onderstaande tabel zijn de veenbazen 
opgenomen met een bezit van meer dan 40 percelen (tabel 4.2).  
 
Tabel 4.2: Overzicht van de veenbazen met bezit van meer dan 40 percelen (voormalig) hooiland in Opsterland.  
 

Eigenaar Woonplaats Locatie hooilanden in bezit Aantal percelen 

Jan Sijpkes Luxwolda Gorredijk Langezwaag 230 

Henrik Douwes van Dam Gorredijk Langezwaag (Lukster 
Heawei) 

86 

Fedde Ates Lageveen Gorredijk Tijnje (de Warren en Korte 
Rypster Hooilanden) 

78 

Hendrik Jans Bouwer Terwispel Tijnje 71 

Wijger Jacobs Broers Terwispel Tijnje 60 

 
Naast de grootgrondbezitters en de veenbazen had ook de kerk hooiland in handen. Dit betrof 121 
percelen die gezamenlijk 7,2% vormden van het totale oppervlakte aan hooiland. De kerken hadden 
voornamelijk eigendom binnen de eigen parochie. Opvallend is dat de kerken van Lippenhuizen en 
Gorredijk hun hooiland voornamelijk bezaten rondom het huidige dorp Tijnje. Mogelijk is dit te 
verklaren door het feit dat in de eigen omgeving maar weinig hooiland te vinden was en dus 
uitgeweken werd naar het hooilandcomplex in een ander dorpsgebied. Een andere mogelijkheid is 
dat deze complexen door vroegere particuliere schenkingen aan deze kerken verkregen zijn.  
 Tot slot was ongeveer 20% van het totale oppervlakte aan hooilanden in bezit van boeren. 
Het gaat om 530 relatief vrij smalle percelen. Zij bezaten hun hooilanden zoveel mogelijk binnen de 
eigen parochie, maar boeren uit Beetsterzwaag, Olterterp, Ureterp, Wijnjeterp, Duurswoude en 
Bakkeveen bezaten hooilanden in het hooigebied ten westen van Beets. Boeren uit Terwispel, 
Lippenhuizen, Langezwaag, Kortezwaag en Gorredijk daarentegen, bezaten hooilanden in het hooi 
gebied ten westen van Terwispel. Deze duidelijke scheiding is opvallend en het is nog niet helemaal 
duidelijk hoe dit verklaard moet worden. Spahr van der Hoek heeft een theorie opgesteld dat de 
eigendomsrechten in handen zijn gebleven van de weggetrokken families, waarbij deze mensen in 
hoger gelegen dorpen zijn gaan wonen.112 De vraag daarbij is dan wel in hoeverre deze  
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eigendomsverhoudingen sinds de 13e eeuw hebben kunnen standhouden. Opvallend is verder dat 
boeren uit Hemrik en Olterterp geen hooiland in bezit hebben in de eigen parochie. Het hooiland dat 
hier aanwezig is, is wat Olterterp betreft in handen van Ambrosius Aijso van Boelens, president op de 
rechtbank te Heerenveen. Wat Hemrik betreft zijn de hooilanden voornamelijk in handen van Jr. 
Binnert Philip van Eijsinga en de erfgenamen van Karel Emilius E. Collot d’Escury. Mogelijk pachtten 
de boeren uit deze parochies dit land. Tot slot zijn er uit Luxwoude geen boeren bekend met 
hooiland in bezit in Opsterland. Toch woonde er voorheen één boer in Luxwoude, maar zijn hooiland 
staat te boek als in eigendom van zijn erfgenamen. Hierdoor wordt het niet onder de norm ‘boer’ of 
‘landbouwer’ aangeduid in het Kadaster. Het gaat om de overleden boer Hendrik Durks Minkema. 
Zijn hooiland bevond zich vrijwel allemaal in het eigen dorpsgebied.  
 
Kortom, het overgrote deel van de hooilanden was handen van grootgrondbezitters die het land 
verpachtten aan lokale boeren of was in handen van veenbazen die als gevolg van de natte vervening 
in een groot oppervlak aan hooiland veranderden in een wateroppervlak met zetwallen. Slechts een 
beperkt deel van de hooilanden was in handen van boeren zelf.  
 
 

4.5 De hooiwegen  
 
In Opsterland zijn het voornamelijk de ‘interlokale hooiwegen naar het veenweidegebied’ die de 
boeren gebruikten om hun hooi te halen uit het hooilandcomplex ten westen van Beets en Terwispel. 
Daarnaast blijken de bovenstroomse hooilanden een meer lokaal karakter te hebben gehad, dat wil 
zeggen dat ze in eigendom en in gebruik waren bij de boeren uit het eigen dorpsgebied. Dit terwijl de 
meer benedenstroomse gebieden een veel gemengder beeld geven: hier hadden zowel boeren uit de 
eigen parochie als boeren uit meer bovenstroomse gebieden bezits- en gebruiksrechten. Dit verschil 
vertaalde zich waarschijnlijk ook door naar de ligging van de toenmalige lokale en interlokale 
hooiwegen. 

Om uit te zoeken hoe het precies zit met de hooiwegen naar deze twee gebieden zijn de 
volgende vragen gesteld: waar in het studiegebied lagen in het verleden deze hooiwegen precies? 
Welke patronen en vormen laten ze zien? En welke namen hadden ze? Dat is onderzocht aan de 
hand van een reconstructie op basis van vijf oude kaarten: de Schotanuskaart van 1718, de 
Hugueninkaart van 1819-1829, het Kadaster van 1832, de TMK van 1850-1864 en de Bonnebladen 
van 1865-1884. 
 De hooiwegen zijn op de verschillende kaarten getraceerd op basis van de meest voor de 
hand liggende routes van de dorpen naar de hooilanden en op basis van de naamgeving van de 
wegen. Hierbij bestaat overigens een kleine onzekerheid, aangezien mensen niet altijd de kortste of 
meest rationale route nemen. Toch is dit de meest voor de hand liggende methode. Het beeld dat 
hier naar voren komt, is nauwkeuriger dan bij de inventarisatie in hoofdstuk 2, aangezien hier voor 
de ligging van het hooiland niet alleen gekeken is naar het toponiem, maar ook naar de 
landschappelijke context en informatie over landgebruik uit het Kadaster van 1832.  
 
Op de reconstructiekaart is te zien dat de hooiwegen bovenstrooms een ander patroon volgen dan in 
het hooilandcomplex ten westen van Beets en Terwispel (afb. 5.19). Bovenstrooms lopen de 
hooiwegen voornamelijk vanaf de beide buitenwegen (Bûtewei) (1, 2) naar het hooiland aan het 
Koningsdiep. De buitenwegen lopen parallel aan de beek, terwijl de paden naar de hooilanden hier 
voornamelijk haaks op staan. De paden die op de Schotanuskaart van 1718 zijn gevonden laten een 
grilliger patroon zien dan de latere paden. Dit is te verklaren door de grilligheid van het toen nog 
onontgonnen heidelandschap dat zich tussen de Buitenwegen en de hooilanden bevond.113 De latere 
hooiwegen volgen veelal de verkaveling van de heideontginning die we tegenwoordig nog in het 
landschap terug te vinden is. Benedenstrooms verspreidden de hooiwegen zich over de veenvlakten. 
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Verschillende hooiwegen lijken zich hier te bevinden op de achterzijde van de ontginningsblokken. 
Bijvoorbeeld de Hegedyk (3), de Aldedyk (4), de Mouwewei (5), de Rolbrêgedyk (6) en de Oude 
Leppedijk (7). Verder volgt de Krûmme Swienswei (8) de slingerende beweging van het Koningsdiep. 
In de tijd van de laagveenvervening in het gebied zijn de paden langs de Nije Feart (9) ontstaan.114 
Later met de bemaling van de ontstane veenpolders zijn nog een aantal wegen ontstaan langs de 
dijken die langs de polders zijn opgeworpen. Het gaat om de Janssenstichting (10) en een aantal 
verdwenen paden ten noorden en westen van Tijnje (11, 12).  
 Wat betreft relatieve ouderdom, dan lijkt het erop dat de doorgaande hooiroutes het meest 
vaste tracé hebben gehad. Het lijkt erop dat deze wegen op verschillende plaatsen op de achterzijde 
van oude ontginningsblokken liggen. Dit is verderop nader bekeken. 
 

 
Afbeelding 4.19: Deze kaart toont de reconstructie van de hooiwegen op basis van vijf oude kaarten uit verschillende 
perioden. Hiermee is te zien hoe de tracés zich door de tijd ontwikkeld hebben. De rode lijnen tonen de tracés die op de 
oudste kaart gevonden zijn. De gelere lijnen tonen de hooiwegen die getraceerd zijn op de nieuwere kaarten. Nagenoeg 
zijn daarbij altijd de eerdere hooiwegen (rode lijnen) overerfd. 

 
Om grip te krijgen op de situatie is inzichtelijk gemaakt vanuit hoeveel dorpen gebruik werd gemaakt 
van de verschillende hooiwegen (afb. 20). Zo is een beeld te vormen van de interlokaliteit van de 
wegen. De indeling is gemaakt aan de hand van de bezitsreconstructie uit §4.4. Hiervoor is bekeken 
van wie het hooiland is en waar de wegen naartoe lopen. Zo is een globaal beeld geschetst van de 
gebruikers van de wegen. Een kanttekening bij deze analyse is wel dat er onzekerheid bestaat door 
het grote aandeel grootgrondbezit. Van deze percelen is niet duidelijk wie ze gebruikt heeft. Op de 
kaart zijn de hooiwegen getoond die gevonden zijn op de Kadasterkaart van 1832. Deze komen 
overeen met de periode van de bezitsreconstructie en zullen daarom het meest accurate beeld 
geven.  
 De hooiwegen in het hooilandcomplex ten westen van Beets werden door het grootste 
aantal verschillende dorpen gebruikt. Het gaat om de zeven dorpen Beets, Beetsterzwaag, Olterterp, 
Ureterp, Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, waarbij de boeren uit de dorpen Wijnjeterp, 
Duurswoude en Bakkeveen bij de Nije Heawei het Koningsdiep overstaken. Vanaf Bakkeveen 
bedraagt de route iets meer dan 20 kilometer. Het hooilandcomplex ten westen van Terwispel werd 
door boeren uit minder verschillende dorpen gebruikt. Het gaat om de vijf dorpen Terwispel, 
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Lippenhuizen, Langezwaag, Kortezwaag en Gorredijk. Vanaf Lippenhuizen is de route ongeveer 13 
kilometer.  

   
 
 
Afbeelding 4.20: Op deze kaart is te zien hoeveel dorpen gebruik maakten van de verschillende hooiwegen. Op de kaart 
zijn de hooiwegen weergegeven zoals die zijn herkend op de Kadasterkaart van 1832. Aan de hand van de 
bezitsreconstructie op basis van deze zelfde bron is de interlokaliteit van de hooiwegen inzichtelijk gemaakt. Hier is te 
zien dat de hooiwegen naar het hooilandcomplex ten westen van Beets door boeren uit het grootste aantal verschillende 
dorpen werd gebruikt. 

 
Twee gebieden zijn hieronder uitgelicht om inzicht te geven in de patronen die gevolgd worden, de 
vorm van de hooiwegen en de naamgeving. Het gaat om 1) het systeem van de meer lokale 
hooiwegen naar de bovenstroomse hooilanden aan het Koningsdiep en 2) het systeem van de 
interlokale hooiwegen rond Terwispel richting het hooilandcomplex ten westen van dit dorp. 

 
Bovenstroomse hooiwegen 
De voornamelijk lokale hooiwegen in het bovenstroomse gebied vertrekken vanaf de interlokale 
hooiwegen (afb. 4.21). Deze interlokale hooiwegen zijn hier de Bûtewei (1) en de Hooiweg (13) en 
lopen van oost naar west door het gebied. De Hooiweg gaat aan de westzijde over in de Poostweg 
(9), een weg die in 1810 ook gekarteerd is als postroute.115 De lokale hooiwegen die haaks op deze 
doorgaande routes stonden zijn veelal zonder toponiem weergegeven op de oude kaarten en zijn 
regelmatig van tracé veranderd. De doorgaande hooiroutes lijken inderdaad gelegen te zijn op een 
oude ontginningsas, zoals eerder werd verondersteld (1, 13). Hier hebben rond de 12e eeuw 
wegdorpachtige nederzettingen gelegen die de verbinding vormden tussen de diverse boerderijen in 
het bewoningslint. Ten behoeve van de begaanbaarheid zijn deze vaak aangelegd op een iets 
verhoogd talud (dijk). Omdat deze ontginningsassen en wegen parallel aan het Koningsdiep liepen, 
geldt dat automatisch ook voor de tracé’s van de hier later ontstane hooiwegen. De paden richting 
het beekdal die gevonden zijn op de oudste kaart volgen voor zo ver mogelijk de hoger en droger 
gelegen grondmorenen, waarmee de natste delen van het landschap vermeden werden (2, 4, 6, 7). 
Bij de aanleg van de latere wegen lijkt minder rekening gehouden te zijn met de landschappelijke 
omstandigheden (3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12). Vermoedelijk was dit minder van belang, omdat door de 
bodemdaling vaak het onderliggende zand aan de oppervlakte kwam te liggen, waardoor de 
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gebieden in relatief goed ontwaterde heidevelden veranderden die relatief goed begaanbaar 
waren.116 
 

 

 
Afbeelding 4.21: De hooiwegen in het bovenstroomse gebied van Opsterland, tegen de achtergrond van linksboven de 
Kadasterkaart van 1832 met daarop de topografische situatie, rechtsboven de geomorfologische kaart die de 
verschillende landschapsvormen toont, linksonder de hoogtekaart en rechtsonder de grondwatertrappen waarmee een 
indicatie gegeven is van de natheid van het landschap. 
 
Om inzicht te verkrijgen in de vroegere vorm van de hooiwegen is opzoek gegaan naar nog 
bestaande onverharde hooiwegen. Deze zijn gevonden op de Hege Heide bij de Nije Heawei (in de 
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buurt van 10) en iets ten westen van het gebied haaks op de zuidelijk gelegen Bûtewei. Het pad over 
de heide is een zandig karrenspoor dat regelmatig van tracé is gewisseld (afb. 4.22). Het pad haaks 
op de Bûtewei geeft een beeld van de hooiwegen in de heideontginningsgebieden (afb. 4.23). Het is 
een rechte weg richting het beekdal. Ook dit pad is een karrenspoor en is in de hoogste delen van het 
landschap omzoomd met hoge eiken. 
 

 
Afbeelding 4.22: Op deze luchtfoto is de Hege Heide te zien bij de Nije Heawei. Hier is nog een pad te vinden die richting 
het beekdal loopt. Dit pad is overigens niet in de inventarisatie gevonden, maar dit is te verklaren door de grote 
regelmaat waarmee paden in heidegebieden van tracé verwisselden. Wel geeft dit pad inzicht in hoe deze hooiwegen er 
in dit gebied hebben uitgezien vóór de heideontginningen. Het is een zandig karrenspoor dat al slingerend richting het 
beekdal loopt. Bron: Google Maps, 2017. 

 

 
Afbeelding 4.23: Op deze foto is een pad te zien die in het dorpsgebied van Lippenhuizen nog haaks op de zuidelijk 
gelegen Bûtewei loopt. Deze foto verschaft inzicht in de situatie van hoe de hooiwegen eruit hebben gezien na de 
heideontginningen. Het is een zandpad met wat betreft het hoogste deel van het tracé aan weerszijden hoge eiken. Het 
pad loopt via het verderop nog onontgonnen heidegebied naar het beekdal. Foto: veldwerk 10 april 2017. 

 
Interlokale hooiwegen via Terwispel 
De hooiwegen in het benedenstroomse gebied vertrokken voornamelijk vanuit oostelijke zijde (17, 
18) en liepen via Terwispel naar het westelijk gelegen hooilandcomplex (afb. 4.24). Ook vanuit het 
zuiden liepen twee hooiwegen naar dit gebied. Dit betreft de Lukster Heawei (9) en het nieuwere 
deel van de polderdyk (16). Voorbij Terwispel spreidden de wegen zich uit over het (voormalige) 
hooilandgebied. Boeren uit Lippenhuizen gebruikten vermoedelijk de Bûtewei (18), boeren uit 
Gorredijk de polderdyken (16, 17) en boeren uit Korte- en Langezwaag de nieuwere polderdyk en de 
Lúkster Heawei om bij hun hooiland te komen. De hooiwegen in dit benedenstroomse gebied zijn 
tussen 1718 en 1927 vrijwel niet van tracé veranderd. Het vermoeden is dat de loop van 
verschillende wegen al sinds de ontginning van het landschap grotendeels vastligt, aangezien deze 
wegen de scheiding vormden tussen verschillende ontginningsblokken (2, 5, 6, 7, 12). Aangezien de 
landschappelijke omstandigheden hier sinds de ontginning veel zijn veranderd, geeft het 
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onderstaande kaartbeeld geen getrouw beeld van de situatie waarin de wegen zijn ontstaan. Wel is 
te zien dat de wegen veelal gelegen zijn op plaatsen waar nu ‘ten dele verspoelde dekzanden’ aan de 
oppervlakte liggen. Mogelijk waren dit in eerdere perioden ook de hogere en drogere delen van het 
landschap. 
 

 
Afbeelding 4.24: De hooiwegen in het gebied van Terwispel, tegen de achtergrond van linksboven de Kadasterkaart van 
1832 met daarop de topografische situatie, rechtsboven de geomorfologische kaart die de verschillende 
landschapsvormen toont, linksonder de hoogtekaart en rechtsonder de grondwatertrappen waarmee een indicatie 
gegeven is van de natheid van het landschap. 
 
In dit gebied hebben verschillende wegen een naam gehad die een directe verwijzing geeft naar de 
functie als hooiweg. Het gaat om de Bûtewei (18) met de benaming Wispeler Hoy Wech, de Lúkster 
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Heawei (9) met de benaming Hooy Wech na Luxter Tinie en de Riperwei (1) met de benaming Lange 
en Korte Rijpster Hooiweg.117 
 Ook hier is opzoek gegaan naar paden die tegenwoordig nog inzicht kunnen verschaffen in de 
vroegere vorm van de wegen. Dit is gevonden in het ‘Learzepaad’ (Laarzenpad) (13) dat vanaf de 
Kolderveen Oordt’s Mersken inloopt (afb. 4.25). Dit pad is een zandig karrenspoor, deels met gras 
overgroeid. Net als bij de bovenstrooms gelegen hooiwegen is ook deze hooiweg omzoomd met 
hoge eiken (afb. 4.24). Verder het veenweidegebied in is nog een weg gevonden die alhoewel deze 
verhard is, wel een indruk geeft van de openheid die het landschap moet hebben gehad (afb. 4.26). 
In dit benedenstroomse deel stonden vermoedelijk geen bomen langs de paden, aangezien de 
bodem daarvoor minder geschikt was. 
 

 
Afbeelding 4.25: Op deze foto is ‘it Learzepaad’ (Laarzenpad) vanaf de Kolderveen te zien. Het pad verschaft een beeld 
van hoe de hooiwegen rond Terwispel er in het verleden mogelijk hebben uitgezien. Dit pad loopt richting Oordt’s 
Mersken dat op oude kaarten als ‘Marschen’ staat aangeduid. Foto: veldwerk 5 januari 2017. 
 

 
Afbeelding 4.26: Alhoewel de Riperwei (voormalige ‘Lange en Korte Rijpster Hooiweg’) verhard is, geeft deze foto inzicht 
in de openheid en uitgestrektheid van het landschap in het hooilandcomplex ten westen van Terwispel. Wel moet bij de 
interpretatie van deze foto rekening gehouden worden met veranderingen die in dit landschap hebben plaatsgevonden 
als gevolg van de laagveenvervening en ruilverkavelingen in de 19

e
 en 20

e
 eeuw. Zo moeten bijvoorbeeld de bosschages 

weggedacht worden. Bron: Google Maps, februari 2011. 

 
 

  

                                                           
117

 Schotanus 1664; Schotanus 1718; TMK, 1850-1864. 
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Afbeelding 4.27 Koos op de trekker met 

zijn kleindochter. 

4.6 De hooiwinning: een persoonlijk verhaal 
 
Hoe werden de hooiwegen precies gebruikt? Om hier een beeld van te vormen is een interview 
gehouden met de heer Feenstra uit Gorredijk. Hij is boer geweest in het onderzoeksgebied en kan 
ons inzicht geven in de hooiwinning die hier plaatsvond aan het einde van de 19e en in de 20e eeuw, 
evenals het gebruik van de hooiwegen in het gebied.  
 

Mijn naam is Koos Feenstra (afb. 4.27). Samen met mijn vrouw 
Brechtje zijn wij boer geweest in Terwispel. Hier heb ik de 
hooiwinning meegemaakt, maar eerder ook al. Bij mijn opa en 
ouders op de boerderij. Zij woonden eerst in Gaasterland en in 
1964 zijn mijn ouders naar de boerderij in Terwispel verhuisd. 
Het was een weidebedrijf, zonder akkerbouw. Zelf hebben wij 
de boerderij overgenomen in 1971 nadat wij trouwden. 
  Onze weilanden lagen achter de boerderij. We 
gebruikten ze om het vee op te weiden en om hooi en kuil te 
maken. Het land was in eigendom van mijn vader, maar toen 
wij de boerderij overnamen, heeft hij het verkocht aan 
Staatsbosbeheer. De boerderij hebben wij zelf gekocht, maar 
de landen pachtten we van Staatsbosbeheer. 
 Het achterste stuk land mocht alleen maar gehooid 
worden, de koeien mochten er niet op. Dit was vanwege de 
Natura 2000-wet. Verder mocht het land nooit geploegd of 
geëgaliseerd worden, omdat het natuurbeleid zo was dat er 
geen landverbetering mocht plaatsvinden. Wel mochten we 
het land nog bemesten, maar Staatbosbeheer was eigenlijk 
niet heel blij met deze overeenkomst. In 1996 heeft 
Staatsbosbeheer een deel van ons land gebruikt om onder 
water te zetten als natuurreservaat (afb. 4.4f en 4.13). 

 In de herfst of in het voorjaar, afhankelijk van het weer, zorgden we dat alle greppels in het 
land in orde waren. Dit deden we één keer per jaar. Waterafvoer was heel belangrijk, vooral met het 
hoge waterpeil hier. Daarna bemestten wij het land. Hiervoor gebruikten we zowel kunstmest als 
stront en gier. Nadat dit goed in de grond getrokken was, kon er gehooid worden. Na het hooien 
kwam er weer gier of rulle stront over het land. Na twee of drie weken deden we de koeien in het 
land. Daar werden ze ook gemolken. Nadat de koeien 
op het land waren geweest, begon het weer 
opnieuw. Zo haalden we ongeveer drie sneden hooi 
van het land in het zomerseizoen. 
 Bij mijn opa heb ik meegemaakt dat het hooi 
niet in pakjes werd geperst, maar als los hooi werd 
vervoerd en opgeslagen (afb. 4.28). In deze tijd 
werkten er ongeveer drie man mee in de 
hooiwinning: mijn vader, mijn opa en een arbeider. 
Ook de kinderen, waaronder ikzelf, hielpen al vroeg 
mee. Wij moesten dan ‘sturtswylje’. Dat is het bij 
elkaar harken van het hooi dat was blijven liggen na 
het zwelen. In 1857/’58 kregen de boeren Lely’s. Met 
deze machines ging het zwelen een stuk secuurder. 
Toen was het ‘sturtswylje’ niet meer nodig. Sinds 
1959 liet mijn vader pakjes maken van het hooi. In 
onze tijd als boer waren het stagiairs en de jeugd die 
meehielpen in het hooi. 

Afbeelding 4.28: De hooiwagen met het losse hooi. 

Op deze  foto is te zien hoe het hooi met twee man 

op de wagen geladen werd. Bron: Kielstra & Kielstra, 

2008, p.45. 
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Vroeger ging het maaien met de hand, met een zeis. Mijn ouders kregen later een maaimachine, een 
vingerbalk achter het paard (afb. 4.29). Dit was rond 1968. Nadat het land gemaaid was met deze 
maaimachine werden de greppelzijkanten nagemaaid met de zeis: ‘Eltsen sneetsje wie jild wurdich’ 
(Elks sneetje was geld waard). Zelf hebben wij niet meer met paard en maaimachine gemaaid, maar 
met trekker en cyclomaaier.    
 Na het maaien moest het hooi eerst twee dagen liggen. Daarna werd het gekeerd, zodat de 
onderkant boven kwam te liggen. Zo lieten we het gras dan eerst weer twee of drie dagen liggen. 
Daarna maakten we het gras los met de hooischudder. Vroeger ging dat met de hand. Het schudden 
bleven we doen totdat het hooi mooi droog was. Als dit zo ver was, dan maakten we zwelen van het 
hooi (afb. 4.30). In de tijd van het losse hooi werd het hooi vervolgens op een bult geschoven en was 
het klaar om opgehaald te worden. ‘It hea tiimje’ zo noemde je dat. Wijzelf lieten pakjes van het hooi 
maken. We zaten elk jaar ongeveer zes weken in het hooi, eind juli waren we klaar als het mooi weer 
was geweest. 
      

  
Afbeelding 4.29: Het maaien met de zeis op de linker foto en het maaien met de vingerbalk op de rechter foto.  
Bron: Kielstra & Kielstra, 2008, p.49. 

 

 
Afbeelding 4.30: De hooiwinning op koos zijn land in het jaar voordat hij zijn boerderij verkocht. 
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In de hooiwinning werd door de tijd heen gewerkt met verschillende gereedschappen en machines. In 
de oude situatie bij mijn opa werd gebruik gemaakt van een zeis, een oude zweelmachine en een 
oude schudder met een hark (afb. 4.31 links), een laadwagen, een hooivork en een hooihark. Uit de 
oude zweelmachine kon je een onderdeel verwijderen, zodat  er een zwee mee gekeerd kon worden. 
Als het hooi droog genoeg was dan kon je hiermee ook het hooi in een ‘wurdze’ brengen, dit is een 
grotere zwee van ongeveer drie zweeën dik. Later kwam een nieuwere schudder op de markt. Dit was 
een dichte trommelschudder (afb. 4.31 rechts). Deze werd getrokken door twee paarden, omdat het 
anders te zwaar was. In de nieuwere situatie, zoals mijn ouders die hebben meegemaakt, werd de 
zeis grotendeels vervangen door paard en maaimachine (de vingerbalk). In de tijd dat wij zelf boer 
werden, werd er al gebruik gemaakt van een trekker met een cyclomaaier. Verder gebruikten wij een 
schudder, een zweelmachine, een pakjespers, later een grotebalenpers, een laadwagen en een 
hooikanon in de schuur. Het hooikanon bestond uit een ventilator en een afzuigsysteem om ervoor te 
zorgen dat het hooi niet ging broeien. 
 In de hooiperiode sta je als boer onder druk als er regen aan kwam. Je wilde het hooi mooi 
binnenbrengen om het vee in de winter te kunnen voeren. Met slecht weer krijg je een slecht product. 
Als je dat binnenbrengt, ontstaat er gauw hooibroei. Ook kan het hooi gaan schimmelen. 
Beschimmeld hooi kan op de mestbult gegooid worden zodat het later over het land verspreid kan 
worden, want als je dat opvoert aan het vee krijg je zieke beesten. Als het hooi niet zo slecht is dat er 
schimmel in komt, maar als het hooi toch van een mindere kwaliteit is, dan moet er krachtvoer bij om 
op de melkproductie te komen. Dan heb je een dure kost. Er zit wel verschil in kwaliteit van het hooi. 
Dicht bij huis kwam er een betere kwaliteit hooi van het land af dan van het land verder naar 
achteren. Hoe beter de kwaliteit van het hooi, hoe meer melk de koeien gaven. 
 Tegenover de druk die je als boer ervaart in de hooiwinningstijd staat de gezelligheid die het 
met zich meebracht om met elkaar aan het werk te zijn. Als het hooi binnen was, dan dronken we met 
elkaar een borreltje, een potje bier of we kregen soep.  
 

 
Afbeelding  4.31 : Een oude schudder op de foto links en een nieuwere dichte schudder op de foto rechts. Bron: Kielstra & 
Kielstra, 2008, 51. 

 
Wanneer het hooi droog genoeg was, werd het op wagens meegenomen naar de boerderij. Vroeger 
werd met de vork het losse hooi op de hooiwagen gestoken. Er stond dan één persoon op de wagen 
om het hooi met de handen op de goede plek te leggen. De tiempaal kwam daarna boven op het hooi 
te liggen om het op zijn plek te houden. In onze tijd was het met de pakjes hooi gemakkelijker 
stapelen. Kleine pakjes, later grotere pakken. Er pasten zestig pakjes hooi op de wagen. Het stapelen 
was heel belangrijk. Er ging wel eens een wagen over de kop als dit niet goed gedaan was. Bij het 
binnenbrengen van het hooi vroegen wij iedereen die maar wilde helpen. Jongens, stagiairs. Een 
ploeg in het land om het hooi op de wagen te laden en een ploeg in het hooivak om de wagen te 
legen. 
 Het hooi mocht het pas na zes weken worden gebruikt, maar daar was het eigenlijk niet voor 
bedoeld. Het is wintervoer voor het vee. Voor de herkauwende beesten: koeien, geiten, konijnen, 
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herten, paarden. Er bleef vaak wat over aan het einde van de winter. Dan moest je zorgen dat je het 
volgende jaar als eerste met dat hooivak begon. 
 Niet al het hooi kwam van ons eigen land. We kochten het ook wel aan vanuit de Miedens. Dit 
was hoofdzakelijk voor de herfst. Als de koeien nog op het land liepen, dan kregen ze dit hooi op het 
land erbij te eten. Als het een natte herfst was, dan kregen de koeien veel water binnen via het gras. 
Met het hooi hadden ze er een beetje droog voer bij. Ze hadden er wel behoefte aan, want het werd 
helemaal opgegeten. Later toen wij zelf geen koeien meer hadden, verkochten wij ons hooi aan 
mensen met paarden.  

 
Afbeelding 4.32 : Op deze foto is een lading hooi van Koos te zien die in juni 2015 van het land werd gehaald, waarbij met 
deze twee wagens tegelijkertijd 120 pakjes hooi vervoerd konden worden. 
 

Wij sloegen het hooi op in de hooivakken in het staldeel van de boerderij (afb. 4.33 en 4.34). Het hooi 
werd naar binnen gebracht via grote deuren achter in de boerderij. Toen nog met los hooi werd 
gewerkt, waren vier man nodig om het hooi binnen te krijgen. Later met de pakken hooi één minder. 
We gebruikten een transporteur om de pakken hooi omhoog te brengen, ook wel een Jakobsladder 
genoemd. Bij andere boeren ging het ook wel met hooitakels of werd het hooi het vak in geblazen. 
Dan kwam er een net om het vak heen om het hooi tegen te houden. Dit hebben wijzelf nooit gedaan. 
Bij ons pasten 3600 pakjes hooi in de schuur. Dit had mijn vader in het begin. We hadden daarbij ook 
pakken kuil. Mijn vader was één van de eersten die met pakken werkte. Naast dat er dan meer in de 
schuur paste, was dit ook makkelijker voeren. 
 Het hooi moest goed droog zijn bij het opslaan, zodat je geen problemen kreeg. Als het hooi 
te nat werd binnengebracht, dan had je kans op hooibroei. Broei ruik je wel. Het ruikt branderig, 
scherp, een beetje als wanneer je luciferhoutjes opbrand. Van de brandverzekering kwam er een man 
langs met een hooiroeder. Als je het hooi binnen had, dan kwam hij één keer in de drie of vier weken 
langs. Wij hebben zelf één keer broei gehad. Dat was in de zomer na de dijkdoorbraak van de 
Bouwespolder op 3 januari 1976. De Nieuwe Vaart ging toen buiten zijn oevers. Het gras heeft toen 
onder water gestaan, het stond wel 1,25m hoog. Het land was pas in april weer droog. Toen moest de 
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stront nog over het land. Dat was eigenlijk wat te laat, want met het hooien was het gewas nog niet 
uitgedroogd, er zat nog veel kalium in. Dit zorgde ervoor dat wij in de zomer van 1976 krachtbroei 
hadden. Het was prachtig mooi weer, maar toch was het hooi niet droog. Het hooi lag ook nog onder 
in het vak, alles moest eruit. Vooral met de grote balen van tegenwoordig moet je zorgen dat het hooi 
ontzettend droog is. 
 

 

  
Wij gebruikten voornamelijk het pad naar achteren om hooi te halen, het ‘laarzenpad’ (afb. 4.35). ’s 
Avonds deed je dat, daar hoefde je geen licht aan te doen, maar wij gingen ook wel langs de vaart. 
Het achterste land was via twee kanten bereikbaar. Andere boeren haalden het hooi uit de Miedens 
ook wel op via het water. Vanuit Beetsterzwaag bijvoorbeeld. Met een praam gingen boeren dan wel 
langs de Beetster Vaart (afb. 4.35). Op de onderstaande kaart zijn de routes aangegeven. 
 Het pad naar achteren is van Staatsbosbeheer. Zij onderhouden het nu. Vroeger toen het van 
de Van Harinxma’s was, moesten wij het pad zelf onderhouden. De zandkop die bij het bos ligt 
mochten wij gebruiken om het pad op te knappen. Het pad langs de vaart was van de Polder. Zij 
hadden de plicht om het pad te onderhouden, al werd dit niet altijd even goed bijgehouden. 
 Het landschap is heel veel veranderd. Het land is nu in natuurbeheer. In 1996 is twintig 
bunder van onze grond water geworden, de kwaliteit van het land is achteruit gegaan en in de winter 
wordt het waterpeil hoger gehouden dan in de zomer. Het is nu geen mooi land meer (afb. 4.37). Het 
product dat er nu af komt willen de koeien niet eten. Pitrussen en ridderzuring komen in het land, 
omdat er geen mest meer op gebracht wordt. Het hooi dat hier van het land komt, wordt opgebrand 
(afb. 4.36). Daarbij is er veel ongedierte: vossen en roeken. Weidevogels blijven weg. Het land wordt 

Afbeelding 4.34: Plattegrond van Koos zijn boerderij (deel 
van de uitbouw is hier weggelaten). De hooivakken bevinden 
zich in het midden van het schuurdeel van de boerderij. 

 

Afbeelding 4.33: Het hooivak in Koos zijn boerderij 
aan de Kolderveen. Hier konden 3600 pakjes hooi 
worden opgeslagen in de schuur 
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niet goed meer onderhouden, er moet eigenlijk weer mest op. De natuur is volgens ons niet meer in 
evenwicht. Door er weer stront op te gooien, komen er weer wormpjes in de grond. De vogels moeten 
ook eten hebben. Staatsbosbeheer kan het land nog wel steeds kwijt, doordat de boeren het land nog 
willen hebben in verband met de mestwet, maar het hooi is niet meer eetbaar. Wij hadden een 
contract van 12,5 jaar en daarom mochten wij nog wel bemesten. Wij wilden ook niet anders, al was 
dit wel een doorn in het oog van de natuurorganisatie.  
 

 Afbeelding 4.35: Op deze kaart zijn de hooilanden van Koos Feenstra en de routes daar naartoe weergegeven. Deze 
routes lopen vanaf de boerderij naar achteren (It Learzepaad) en via de Kolderveen langs de Nieuwe Vaart. Op de 
achtergrond is de topografische kaart van 1980 afgebeeld. Ook staat de route via de Beetstervaart op de kaart 
aangegeven. 

  

 

 
 

  

Afbeelding 4.37: De hooilanden bevatten tegenwoordig 
veel pitrus en ridderzuring. Foto: veldwerk 5 januari 
2017. 

 

Afbeelding 4.36: Achter de voormalige boerderij van 
Koos ligt naast het ‘Learzepaad’ een grote bult met 
plastic eroverheen. Koos vertelt dat hier het gras ligt 
dat van de landen af komt. Het wordt allemaal 
afgevoerd om te worden verbrand. Foto: veldwerk 5 
januari 2017. 
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4.7 Conclusies 
 
De belangrijkste conclusies zijn: 

 De hooiwinning vond in eerste instantie zowel boven- als benedenstrooms plaats dicht aan 
de beken: bij de 11e-/12e-eeuwse ontginning van het gebied vanaf het Koningsdiep, de 
Wispel en de Ie werden de zeggenmoerassen en broekbossen in de beekdalen omgezet in 
grasland. Dit werd gebruikt voor zowel hooiwinning als weidegrond. 

 Door het blijven zakken van de bodem in het westelijke deel van Opsterland is na de 13e 
eeuw een groot hooilandcomplex ontstaan. Door de geringe draagkracht van dit gebied in 
verband met de natte omstandigheden waren andere activiteiten niet langer mogelijk. 

 De hooilanden hadden een smalle strokenverkaveling die afwaterde op de beken het 
Koningsdiep, de Wispel/de Mouwe en de Ie. 

 In 1832 was meer dan de helft van de hooilanden in handen van grootgrondbezitters. Deze 
verpachtten het land voornamelijk aan de boeren in het gebied. Zo’n 20% van de hooilanden 
in Opsterland was in 1832 door de veenbazen omgezet in water als gevolg van de 
laagveenvervening en op dat moment niet langer bruikbaar voor de hooiwinning. Later is dit 
land weer drooggemalen en opnieuw als hooiland of weiland in gebruik genomen. Een 
andere 20% was in eigendom van boeren zelf. Zij bezaten hun hooiland zoveel mogelijk 
binnen de eigen parochie, maar bovenstrooms was het aanbod beperkt. De boeren waren 
aangewezen op het hooiland in het hooilandcomplex ten westen van Beets en Terwispel. Het 
zijn de boeren uit Beetsterzwaag, Olterterp, Ureterp, Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 
die hooilanden bezaten in het gebied ten westen van Beets, waarbij de drie laatst 
genoemden het Koningsdiep moesten oversteken. Boeren uit de dorpen Terwispel, 
Lippenhuizen, Langezwaag, Kortezwaag en Gorredijk bezaten hooilanden in het gebied ten 
westen van Terwispel.  

 De hooiwegen in het gebied zijn veelal interlokale wegen die verschillende dorpen toegang 
verschaffen tot het hooilandcomplex in het westen van het gebied. Deze routes hebben een 
lengte tot 20 kilometer en bevinden zich bovenstrooms, parallel aan het Koningsdiep. Voorbij 
Beets en Terwispel spreiden de wegen zich uit over het gebied. In veel gevallen lijken de 
wegen een afscheiding te vormen tussen verschillende ontginningsblokken. Dit kan 
betekenen dat deze wegen sinds de ontginning op vrijwel dezelfde plek hebben gelegen. Ook 
hebben verschillende wegen een naam gehad met daarin het toponiem ‘hooy weg’. 

 Bovenstrooms zijn daarnaast ook tal van hooiwegen gevonden met een meer lokaal karakter. 
Het zijn de paden die haaks staan op de interlokale buitenwegen en richting het beekdal 
lopen. Van deze wegen is doorgaans geen naam gevonden. De paden zijn tussen 1718 en 
1929 vaak van tracé gewisseld, waarbij de wegen uit 1718 nog het grillige patroon van de 
toen nog onontgonnen heide volgden.   

 De hooiwinning gebeurde tot in de 19e eeuw nog met een zeis, hooivork en hooihark, waarbij 
het hooi werd vervoerd met paard en hooiwagen. Pas in de 20e eeuw ondervond de 
hooiwinning grote veranderingen, waarbij het hooien in verschillende fases overging op 
maaien met trekker en cyclomaaier.  

 De paden in het gebied waren zandwegen die in het ene geval door de gebruikers 
onderhouden diende te worden en in het andere geval door de polder. Dit werd gedaan door 
gaten op te vullen met zand. Op ‘it Learzepaad’ was puin niet toegestaan. 
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5. Hooiwegen naar het Sleenerstroomgebied 
 
5.1 Inleiding 
 
Het derde studiegebied is het gebied rondom de Sleenerstroom, gelegen tussen Sleen en Emmen in 
Zuidoost-Drenthe. De hooiwegen in dit gebied lopen vanaf de dorpen op de hoge dekzandruggen 
naar het beekdal. Ook van dit hoofdstuk is het doel om de ruimtelijke ontwikkeling en het vroegere 
gebruik van deze hooiwegen in beeld te brengen. De deelvragen hierbij zijn als volgt:  

 In welke landschappelijke en historische context speelde zich de hooiwinning in het 
studiegebied in grote lijnen af (landschapsopbouw en landschapsgenese; historisch-
maatschappelijke ontwikkeling)? (§5.2) 

 Wat is op basis van historische bronnen bekend over de lange termijnontwikkeling van de 
hooilanden in het desbetreffende studiegebied vóór 1832? (§5.3) 

 Welke landschappelijke ligging, verkavelingspatroon, bezitsverhoudingen en 
afwateringspatroon kenden de hooilanden in de 19e eeuw blijkens kadastrale en 
andersoortige cartografische en historische gegevens? (§5.4) 

 Waar precies lagen in het studiegebied in het verleden hooiwegen? Welke  patronen en 
vormen laten ze zien? En welke namen hadden ze? (§5.5) 

 Wat is bekend over de 19e- en 20e-eeuwse hooiwinning (b.v. aantal sneden, periodisering, 
werktuigen en techniek, hooiopbrengsten, opslag, sociale samenwerking)? (§5.6) 

 
Het onderzoeksgebied is aan de noord-, oost- en westzijde afgebakend aan de hand van de huidige 
dorpsgrenzen van Noord-Sleen, Sleen, Erm, Den Hool en Emmen. Aan de zuidzijde is het 
onderzoeksgebied begrensd door de spoorlijn van Dalen naar Emmen en de A37 (afb. 5.1).  
 

 
Afbeelding 5.1: Begrenzing van het onderzoeksgebied.  
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Het gebied behoort tot de zandgebieden die zich uitstrekken van Jutland tot aan Vlaanderen en 
kenmerkt zich door de ontwikkeling van esdorpen met elk hun eigen akkers, weidegronden, 
hooilanden en veld.118 Om een indruk te geven van het huidige landschap van het onderzoeksgebied 
zijn een aantal foto’s weergegeven van de omgeving (afb. 5.4). De locatie van de foto’s is met letters 
aangegeven op de bovenstaande kaart (afb. 5.1). Het gebied bestaat uit enerzijds hoge 
dekzandruggen en anderzijds lage en venige of moerige beekdalen (afb. 5.2 en 5.3). De dorpen in het 
gebied zijn gepositioneerd op de dekzandruggen. Houtwallen zorgen hier voor een besloten 
landschap. In het beekdal tussen Emmen en Sleen is van noord naar zuid een open landschap te 
vinden, evenals ten westen van Sleen en Erm. Van oudsher waren hier de hooi- en weilanden te 
vinden. Met de ruilverkavelingen in de in de 20e eeuw hebben grote landschappelijke veranderingen 
plaatsgevonden in het Sleenerstroomgebied. De afwatering is sterk verbeterd, waarbij de 
Sleenerstroom is rechtgetrokken. Ook is de smalle strokenverkaveling omgezet in een 
grootschaligere blokverkaveling.  
 
Deze detailstudie begint met een schets van de landschappelijke en historische context waarbinnen 
de hooiwegen in dit gebied hebben gefunctioneerd (§5.2). In de volgende paragraaf is uitgezocht wat 
bekend is over de hooilanden vóór de 19e eeuw (§5.3) en vervolgens is aan de hand van het Kadaster 
van 1832 en andere 19e-eeuwse cartografische bronnen inzicht gegeven in de landschappelijke 
ligging, het verkavelingspatroon, de bezitsverhoudingen en het afwateringspatroon van deze 
hooilanden in de 19e eeuw (§5.4). Daarop volgt een reconstructie van de hooiwegen in het gebied, 
waarbij inzicht is gegeven in de ligging, ruimtelijke patronen en de naamgeving van deze wegen 
(§5.5). Op basis van oral history en andersoortige bronnen is vervolgens de hooiwinning en het 
gebruik van de hooiwegen in de 19e en 20e eeuw onderzocht (§5.6). Tot slot is afgesloten met de 
belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk (§5.7). 
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 Barends e.a,. 2010, 133. 

Afbeelding 5.3: Deze hoogtekaart toont de hoge 
dekzandruggen waarop de dorpen zich bevinden. 
Beekdalen zijn hiertussen en aan de westzijde 
uitgesleten, waarbij het hoogteverschil tussen het 
hoogste en laagste punt ongeveer 15 meter is.  

Afbeelding 5.2: Deze kaart van de grondsoorten in het 
onderzoeksgebied laat zien dat het grootste deel van het 
gebied tegenwoordig een zandondergrond heeft. Alleen in 
de beekdalen en ten oosten van het onderzoeksgebied zijn 
veen en moerige gronden te vinden. Dit komt overeen met 
de lagere delen (blauw) op de kaart hiernaast (afb.5.3).  

Legenda

Huidige dorpsgebieden

Bebouwing, etc.

Leem

Moerig op zand
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Water

Zand
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Huidige dorpsgebieden
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Afbeelding 5.4: a. Hunebed D50 bij Noord-Sleen, b. de inmiddels gekanaliseerde Sleenerstroom, c. uitzicht op de 
kerktoren van Sleen, d. de Broeklanden ten westen van Sleen, e. graslanden ten noorden van Den Hool, f. het Appeltje 
(meertje) in de Emmerdennen, g.  het Oranjekanaal bij Noordbarge, h. de 2

e
 Boerwieke in het veenkoloniale gebied van 

Erica.  

a. b. 

d. c. 

e. 

 

f. 

 

g. h. 
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5.2 Landschappelijke en historische context 
 
Het gebied rondom de Sleenerstroom heeft lange tijd eenzelfde opbouw gehad. Op de onderstaande 
kaart is de situatie rond 1500 n.Chr. in beeld gebracht (afb. 5.5). De paleogeografische kaarten van 
500 v.Chr., 100 n.Chr. en 800 n.Chr. laten een identiek beeld zien. Het gebied bestaat uit drie 
dekzandruggen, die onderdeel uitmaken van het Hondsrugsysteem. Dit zijn de drogere delen van het 
landschap waar ook de dorpen te vinden zijn. Tussen de dekzandruggen hebben zich brede 
beekdalen uitgesleten waar veengroei kon optreden. 
 Op deze kaart is ook de bestuurlijke indeling van 1500 n.Chr. weergegeven. Zo is te zien dat 
de marken (dorpsgebieden) Noord Sleen, Zuid Sleen, Erm, Emmen en Westenesch en Noord en Zuid 
Barge beschikking hadden over het beekdal van de Sleenerstroom. Door de natte omstandigheden 
van deze venige gronden waren ze niet geschikt als akker of weidegrond. Boeren uit Zuid Sleen en 
Erm hadden overigens ook beschikking over het beekdal van het Drostendiep ten westen van het 
onderzoeksgebied. Weerdinge had geen grond aan de beek, maar had groenlanden aan de westkant 
van de Hondsrug langs enkele veenstroompjes. Ten oosten en zuiden van het onderzoeksgebied 
bevond zich een groot hoogveenmoeras, dat niet geschikt was voor hooiwinning.119 
 In de periode tussen de Volle en Late Middeleeuwen (11e tot 13e dertiende eeuw) vond 
omslag plaats in agrarische bedrijfsvoering. Om de snel groeiende bevolking te kunnen voeden, 
werden de essen vergroot, zodat de boeren meer broodgraan konden verbouwen. Door het 
vergroten van de essen was meer mest nodig. Hiervoor werd de veestapel uitgebreid en om het vee 
vervolgens te kunnen blijven voeden was meer wei- en hooiland nodig. Dit leidde tot grote 
landschappelijke aanpassingen.120  

   
 Afbeelding 5.5: Deze kaart toont de paleogeografische situatie van 1500 n.Chr. met daarop een reconstructie van de 
markegrenzen. Elke marke had beschikking over één of twee beekdalen (te herkennen aan het veengebied rondom de 
waterlopen). De Sleenerstroom stroomde vanuit het noorden tussen de marken door naar het zuiden. Ook in het westen 
van het onderzoeksgebied is een beekdal te vinden. Dit is het beekdal van het Drostendiep, waartoe de marken Zuid 
Sleen en Erm beschikken hadden. Het veen ten oosten en zuidoosten van het onderzoeksgebied was een hoogveengebied 
en ongeschikt voor de hooiwinning. Bron: Vos & de Vries, 2016. 
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 TMK 1850-1864. 
120

 Barends e.a., 2010, 140-143. 
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Het markensysteem stamt vermoedelijk uit de 13e eeuw, waarbij het idee bestaat dat deze indeling 
teruggrijpt op een nog oudere indeling uit de Saksische tijd. Binnen een marke werden veel zaken 
gezamenlijk geregeld. Het was een collectief van grotere boeren die gezamenlijk het beheer en 
gebruik van hun gemeenschappelijke gronden reguleerden, waarbij de eigenerfden het voor het 
zeggen hadden.121  
 De marken verdwenen als bestuursvorm in de eerste helft van de 19e eeuw. Toen vond de 
overgang plaats naar een landelijk gestandaardiseerde vorm van lokaal bestuur: de Nederlandse 
gemeenten. Aanvankelijk waren dat hier de gemeenten Sleen en Emmen (afb. 5.6). De gemeente 
Sleen is in 1998 samen met Oosterhesselen, Zweeloo, Dalen en Coevorden samengevoegd tot de 
gemeente Coevorden. De gemeente Emmen is op dit zelfde moment aan de zuidelijke zijde 
uitgebreid met de gemeente Schoonebeek.122 Veel gezamenlijke markegronden werden eerder al 
omgezet naar individueel bezit, maar de gronden die nog gemeenschappelijk gereguleerd werden, 
bleven bij deze overgang nog steeds bezit van de markegenoten, waaronder bijvoorbeeld de 
gemeenschappelijk gebruikte wegen en het veld.123 
 

   
Afbeelding 5.6: Gemeentekaarten van de gemeenten Sleen (links) en Emmen (rechts) uit 1865, gekarteerd door J. Kuyper. 

 
In de Moderne Tijd (1800-1950) was het gebied wat landbouw betreft nog weinig gespecialiseerd. 
Het waren nog altijd gemengde bedrijven, waarbij “de eeuwige roggeteelt” werd mogelijk gemaakt 
door de mest van de koeien en schaapskuddes (afb. 5.7). Het vee werd geweid op de uitgestrekte 
heidevelden en ’s winters werden ze op stal gehouden en bijgevoerd met hooi. Potstallen werden 
geïntroduceerd, omdat naar mate de bevolking groeide er zuiniger aan gedaan moest worden met de 
meststoffen. Kort voor 1900 werd de landbouw een stuk gemakkelijker door de komst van guano, de 
eerste vorm van kunstmatige bemesting, en later met de komst van kunstmest.124  
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 Spek, 2004; Mastervak Landschappen van Nederland van de Materopleiding Landschapsgeschiedenis. 
Hoorcollege 5: Zandlandschappen van Noord-Nederland, deel 1, 19 september 2014. 

122
 Gemeente Coevorden, 2017; Gemeente Emmen, 2014, 8. 

123
 Kadaster 1832, Fryske Akademy, 2007. 

124
 De Vries, 2017b; Barends e.a., 2010, 135, 146. 
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Afbeelding 5.7: Drenthe was in de tweede helft van de 19

e
 eeuw erg populair onder de landschapsschilders, waardoor 

van deze periode een goed beeld te krijgen is van hoe men leefde in dit gebied. Dit is een schilderij van een boerderij te 
Exloo, gelegen even ten noorden van het onderzoeksgebied. Bron: Julius van de Sande Bakhuijzen.  
 
Het intensieve gebruik van zowel de hooilanden als de heidevelden had impact op het landschap. Het 
veen in de beekdalen slonk als gevolg van oxidatie door ontwatering. Daarnaast veranderden de 
heidevelden op verschillende plaatsen in stuifzanden als gevolg van overbeweiding, het steken van 
plaggen voor de potstal en het intensieve gebruik van de karrensporen.125 Deze veranderingen zijn 
goed zichtbaar wanneer de paleogeografische kaarten van 1500 en 1850 n.Chr. naast elkaar worden 
gelegd. Bovendien is te zien dat er kanalen zijn gegraven en dat de Sleenerstroom niet langer als 
waterloop op de kaart is aangegeven. Dit laatste betekent niet dat de Sleenerstroom niet meer 
bestond, maar wel dat de beek in betekenis was afgenomen, doordat de waterafvoer grotendeels 
door de kanalen was overgenomen (afb. 5.8). 
 Het graven van de kanalen hangt samen met het vervenen van het hoogveen ten zuiden en 
oosten van het onderzoeksgebied. In het oosten van Noord- en Zuidbarge verkochten de boeren hun 
uitgebreide veengebieden aan derden, ten bate van de vervening. Dit was mogelijk nadat de 
gemeenschappelijke woeste gronden grotendeels verdeeld werden voor individueel gebruik. 
Hiermee kwam er rond het midden van de 19e eeuw verandering in het puur agrarische karakter van 
de streek. In de hoogveengebieden ten zuiden van het onderzoeksgebied zijn de veenkoloniale 
nederzettingen Nieuw-Amsterdam, Erica, Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht ontstaan (afb. 5.1). 
 
Door de tijd heen heeft de mens veel invloed gehad op het landschap, maar de grootschalige 
planmatige landschappelijke veranderingen in de 20e eeuw hebben het landschap zo veranderd dat 
een groot deel van het vroegere cultuurlandschap niet meer te herkennen is. Het gaat hier om 
landinrichtingen, de ruilverkavelingen ‘Sleenerstroom’, ‘Sleener Broeklanden’ en ‘Holsloot’ en 
beeknormaliseringen, uitgevoerd om het proces van agrarische vernieuwing te ondersteunen (afb. 
5.9).126 De fijnmazige verkaveling van de groenlanden is vervangen door grote percelen, de 
ontwatering is beter geregeld, veel wegen zijn verhard en er is veel groen geplaatst in de vorm van 
houtsingels langs de toegangswegen en bos. Het landschap met voornamelijk een open karakter is 
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 De Vries, 2017b. 
126

 Geheugen van Drenthe, 2017; 0923   Bestuursarchief provincie Drenthe: 7600 Ruilverkaveling Sleener 
Broeklanden 1955-1956; 7603 Ruilverkaveling Sleenerstroom 1955-1969; 7604 Ruilverkaveling 
Sleenerstroom 1966-1977;  7605 Ruilverkaveling Sleenerstroom 1962-1977.  



98 
 

hierdoor steeds meer gaan lijken op een coulissenlandschap. Ook zijn de hooilanden niet langer als 
zodanig in gebruik. De betere ontwatering heeft ervoor gezorgd dat al het land bruikbaar is als 
weiland of zelfs als akker.127  
 

Afbeelding 5.8: Vergelijking van de paleogeografische situatie in 1500 en 1850 n.Chr. Hier is te zien dat de oppervlakte 
van het veen in de beekdalen afgenomen is. Ook zijn stuifzanden ontstaan in de heidegebieden en kanalen gegraven ten 
bate van de vervening. De komst van de kanalen heeft ertoe geleid dat de betekenis van de Sleenerstroom is afgenomen. 
Bron: Vos & de Vries, 2016. 

 

Afbeelding 5.9: Vergelijking tussen de topografische situatie op de TMK (1850-1864) (links) en de huidige topografische 
situatie (rechts). De fijnmazige verkaveling van de hooilanden is vervangen door een grootschalige blokverkaveling, de 
Sleenerstroom is gekanaliseerd, er is bos aangeplant (Noordbargerbos) en houtsingels geplaatst langs wegen, wegen zijn 
doorgetrokken,  rechtgetrokken en nieuw aangelegd en de bebouwing is uitgebreid. 

 
 
5.3 Hooilanden en hooiwinning vóór de 19e eeuw 
 
Over de oudste hooilandontginningen in het beekdal van de Sleenerstroom bestaat nog geen 
zekerheid. Archiefstukken die aanwijzingen kunnen geven, zijn voor dit gebied niet gevonden.128 Wel 
is in 1985 een archeobotanisch onderzoek gedaan door Dupont. Haar onderzoek toont aan dat 
verschillende hoogveenprofielen in het onderzoeksgebied, wat betreft de 10e eeuw n.Chr., een 
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 De Vries, 2017b; Barends e.a., 2010, 146.  
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 Onderzoek gedaan in het Drents Archief in Assen. 
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significante afname van de els (alnus) tonen.129 Dit kan een aanwijzing zijn voor een vroege 
ontginning van de moerasbossen in het beekdalen, aangezien hier voornamelijk elzenbroekbossen 
voorkwamen.130  
 Over het algemeen zijn de ontginningen van de beekdalen in Drenthe gedateerd op de 11e 
tot de 15e eeuw. Theo Spek geeft aan in zijn proefschrift over het Drents esdorpenlandschap eerder 
te denken aan de Volle Middeleeuwen (11e tot 13e eeuw) dan aan de Late Middeleeuwen. Bij deze 
datering laat hij weten dat enige voorzichtigheid geboden is, aangezien in vergelijkbare gebieden 
buiten Drenthe signalen zijn gevonden van een al eerdere hooiwinning.131 Zo is een Twentse bron 
bekend van een 9e-eeuwse afdracht van dertien karrenvrachten hooi aan het Duitse abdij Prüm. Toen 
moet er in de Oost-Nederlandse zandgebieden dus al sprake zijn geweest van hooiwinning.132 Daarbij 
zegt het niets dat voor het onderzoeksgebied geen dergelijke middeleeuwse bronnen zijn gevonden, 
omdat historische bronnen voor deze periode nauwelijks aanwezig zijn.133 
 Mogelijk vonden in het Sleenerstroomgebied dus al aan het einde van de Vroege 
Middeleeuwen hooilandontginningen plaats. Het vermoeden is dat het eerst ging om kleinere 
arealen hooiland en dat de ontginningen pas grootschaliger werden opgezet met de omslag in het 
agrarisch bedrijfssysteem in de Volle en Late Middeleeuwen.  
  
De eerste kaart die een duidelijk beeld geeft van de hooilanden aan de Sleenerstroom is de 
Hottingerkaart, uitgegeven tussen 1773 en 1794 (afb. 5.10). Hierop is een onregelmatige smalle 
strokenverkaveling te zien die het patroon van de beek en haar zijtakken volgt. De hooilanden 
hebben op deze kaart aan de ene kant namen als de Agter Landen, de Emmer Landen en de Berger 
Landen, gelegen tussen Noord-Sleen, Sleen en Emmen. Dit zijn hooilanden die bovenstrooms aan de 
Sleenerstroom liggen en hebben mogelijk ook deels een functie als weiland gehad. Aan de andere 
kant zijn er de ‘maaten’-namen, zoals de Berger Broek Maaten en de Ermer Maaten, welke ten 
noorden en oosten van Erm gelegen zijn. Deze hooilanden liggen in het benedenstroomse nattere 
gebied, waarbij de benaming van deze hooilanden duidt op de nattere situatie, aangezien het 
toponiem ‘maat’ een variant is van het toponiem ‘made’, welke duidt op de natte toestand van het 
land.134 Daarbij heeft volgens Bieleman het hoger gelegen ‘bovenland’ (de landen) gewoonlijk de 
bemestende werking van het overstromende water moeten missen, daar waar het benedenstroomse 
gebied (de maaten) hier wel van kon profiteren.135 De Berger Broek Maaten en de Ermer Maaten 
zullen dus vermoedelijk de beste hooilanden zijn geweest, evenals de zuidelijker gelegen hooilanden 
bij Den Hool die buiten dit kaartbeeld vallen. 
 
Bieleman beschrijft in zijn proefschrift ‘Boeren op het Drentse zand 1600-1910’ verschillende 
aspecten met betrekking tot de hooiwinning in Drenthe. Hij geeft onder andere aan dat in de periode 
van 1630-’50 een “opvallend groot aantal groenlandscheidingen” plaatsvonden, waarbij de 
weilanden wat eerder dan de hooilanden verdeeld werden. Voorheen was al het groenland binnen 
de marke in gemeenschappelijk gebruik. De boeren mochten daarbij voor een na de hooiwinning hun 
vee op de groenlanden laten weiden. De verdeling tot individueel bezit kwam volgens Bieleman ten 
goede aan de kwaliteit van de hooilanden. Daar waar voorheen vaak weinig werd gedaan aan het 
onderhoud van de beek en een goede afwatering van de aangrenzende heidevelden, waren boeren 
eerder geneigd dit in orde te maken zodra het hun eigen grond betrof.136  Specifieke bronnen voor de 
situatie aan de Sleenerstroom zijn voor deze vroege periode helaas niet gevonden.  
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Afbeelding 5.10: Hottingerkaart van het Sleenerstroomgebied, uitgegeven tussen 1773-1794. Langs de Sleenerstroom en 
zijtakken daarvan zijn de langgerekte kavels van de hooilanden te herkennen. In een enkel geval is er nog broekbos 
aanwezig, zoals in de Emmerlanden. 

 
 

5.4 Hooilanden in de 19e eeuw 
 
Vanaf de 19e eeuw is de situatie van de hooilanden scherper in beeld te krijgen. Het Kadaster van 
1832 en de TMK van 1850-1864 verschaffen de precieze ligging van de hooilanden, het 
verkavelingspatroon, het afwateringspatroon en de bezitsverhoudingen. Helaas ontbreken de 
Kadastrale gegevens voor een groot deel van het onderzoeksgebied. Het gaat om vrijwel het gehele 
deel ten oosten van de Sleenerstroom. Van slechts een klein deel van de Emmer hooilanden is een 
netplan terug gevonden, alleen ontbreken van dit deel de bijbehorende oorspronkelijk aanwijzende 
tafels (OAT’s).137 Waar mogelijk is gebruik gemaakt van de TMK om gegevens over het ontbrekende 
deel van het Kadaster op te vangen. 
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Afbeelding 5.11: Uitsnede van het beschikbare deel van het Kadaster (links), aangevuld met de TMK (rechts). In het 
beekdal zijn de percelen hooiland (geel) en weiland (lichtgroen) te vinden. Dit onderscheid blijkt niet uit de TMK, maar 
aan de hand van de ‘made’-toponiemen en de smalle percelering van de hooilanden is dit onderscheid wel grotendeels te 
maken.  
 
De hooilanden lagen direct aan de Sleenerstroom (afb. 5.11). Aangezien het beekdal van het 
Drostendiep ook deels binnen het onderzoeksgebied valt, zijn ook de hooilanden in dit beekdal op de 
kaart weergegeven. De hooilanden zijn op de Kadasterkaart te herkennen aan de gele kleur. Op de 
TMK is hooiland lastiger te duiden, maar de veldnamen en smalle percelering geven een goed 
aanknopingspunt. De hooilanden zijn hier te herkennen aan de toponiemen ‘Emmer Hooilanden', 
‘Bosch maden’, ‘Brinkmaden’, ‘Noordbroek Maden’, ‘Rietmaden’ en ‘Luksham’, waarbij ‘ham’ over 
het algemeen verwijst naar een stuk land in de meander van een beek en ‘Luks’ vermoedelijk een 
verwijzing is naar een persoonsnaam.138 De hooilanden aan de westzijde van de Sleenerstroom 
dragen namen als ‘de Molen Maten en Marschen’ en ‘de Koe Maten’. Allen zijn dit veldnamen die 
direct verwijzen naar de hooiwinning of anders naar de natte toestand van het land. 
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De hooilanden hadden een onregelmatige smalle strokenverkaveling, waarbij de richting van de 
sloten is bepaald door de ligging van de afwateringsbeken. Voor het Sleenerstroomgebied betreffen 
deze afwateringsbeken zowel de Sleenerstroom, als haar zijtakken, waaronder een oude meander 
van de Sleenerstroom ter hoogte van de Noordhagens en de Brinkmaden en ter hoogte van de 
Rietmaden de Nieuwe en de Oude Delft. 
 Door de locatie van de hooilanden op de bodemkaart te projecteren is te zien dat de 
hooilanden voornamelijk te vinden waren op ‘madeveengronden op zand zonder humuspodzol’, 
‘moerige eerdgronden met een moerige bovengrond’ en ‘beekeerdgronden’ (de beekdalen). Het zijn 
vooral de laarpodzol- en veldpodzolgronden (de stuwwallen met de dorpen en het veld) die 
ontweken zijn (afb. 5.12). 

 

Afbeelding 5.12: Op bovenstaande kaart zijn de hooilanden geprojecteerd op de bodemkaart, zoals deze zijn 
weergegeven op de TMK. Hier is te zien dat de hooilanden zich bevinden op ‘madeveengronden op zand zonder 
humuspodzol’, ‘moerige eerdgronden met een moerige bovengrond’ en ‘beekeerdgronden’. Dit zijn de grondsoorten die 
voorkomen in de beekdalen. 

 
Aan de hand van het Kadaster van 1832 is een eigendomsreconstructie gemaakt van de hooilanden 
ten westen van de Sleenerstroom (afb. 5.13). Daarbij is gekeken naar de woonplaats van de eigenaar 
en het type eigendom. Voor het type eigendom is onderscheid gemaakt naar agrarisch eigendom, 
wat inhoudt dat de eigenaar landbouwer is; kerkelijk eigendom, wat inhoud dat de kerk, de pastoor 
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Locatie hooilanden TMK

Madeveengronden op veenmosveen

Madeveengronden op zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm

Veengronden met een veenkoloniaal dek op zeggeveen, rietzeggeveen of moerasbosveen

Veengronden met een veenkoloniaal dek op zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm
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Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Haarpodzolgronden; lemig fijn zand
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Kamppodzolgronden; lemig fijn zand
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Veldpodzolgronden; lemig fijn zand
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Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Loopodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
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Beekeerdgronden; lemig fijn zand

Gooreerdgronden; lemig fijn zand

Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Moerige eerdgronden met een zanddek en een moerige tussenlaag op zand

Hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand

Holtpodzolgronden; lemig fijn zand

Meerveengronden op veenmosveen

Afgegraven

Water

Bebouwing
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of de koster het land in bezit heeft; grootgrondbezit, waarbij de grond in eigendom is van een 
vermogende familie met veel landbezit, en tot slot het overige eigendom, waarbij het land veelal in 
eigendom is van ambachtslieden of erfgenamen. De eigendomsreconstructie kan dienen bij het 
bepalen van wie de hooiwegen in het gebied hebben gebruikt. 
 Het overgrote deel van de hooilanden is met 542 van de 652 bekende percelen in handen 
van lokale landbouwers. Het gaat dan om boeren uit het dorpsgebied zelf en eventueel boeren uit 
één of twee dorpen verderop. Opvallend is dat vrij weinig hooiland in handen is van eigenaren uit 
Den Hool, al is dit is te verklaren door het relatief kleine aantal boerderijen in deze plaats. De 
hooilanden binnen dit dorpsgebied zijn veelal in handen van boeren uit omliggende dorpen. Dit 
betreft veel boeren uit Erm, waarmee Den Hool voorheen een marke vormde. Verder is te zien dat 
boeren uit de dorpen aan de oostzijde van de Sleenerstroom eigendom hadden aan de overkant van 
de beek, al zullen zij het overgrote deel van hun hooilanden aan de eigen zijde gehad hebben. Van 
een klein deel van de oostzijde van de hooilanden aan de Sleenerstroom zijn de OAT’s terug 
gevonden. Dit betreft een deel ten westen van Emmen.139 Uit deze OAT’s blijkt dat het overgrote 
deel van de hooilandeigenaren landbouwer uit Emmen is. Ook zijn enkele hooilanden in bezit van 
landbouwers uit voornamelijk Sleen en Zweeloo. Verder was een deel van de hooilanden aan zowel 
oost- als de westzijde van de Sleenerstroom in handen van de lokale pastorijen en kosterijen. Zo had 
de Pastorij der gereformeerde gemeente te Sleen de meeste kerkelijke hooilanden in bezit rond 
Sleen en ook twee percelen bij Den Hool. Een predikant uit Oosterhesselen (Willem Scheltens) had 
vijf percelen hooiland in bezit rond Noord-Sleen en een predikant uit Sleen (Abraham van Laar 
Dinkgreve) bezat één perceel hooiland bij Sleen. Daarnaast is slechts een zeer klein deel van de 
hooilanden in het onderzoeksgebied in bezit van grootgrondbezitters. Aan de westzijde van de 
Sleenerstroom betreft dit achttien percelen hooiland van Jan ten Holte, gemeente secretaris te Dalen 
en aan de oostzijde heeft Jan Willing, burgemeester te Emmen, zeven percelen.140 Opvallend is 
overigens dat ten zuiden van Erm vier percelen hooiland van de Marktgenoten van Erm zijn. 
Achtergrondinformatie hierover is niet gevonden, maar het lijkt erop dat in 1832 nog enkele percelen 
hooiland in gemeenschappelijk gebruik en beheer waren. 
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Afbeelding 5.13: Bezitsreconstructie op basis van het Kadaster van 1832, waarbij het eigendom enerzijds is uitgesplitst 
naar type eigendom, waarbij onderscheid is gemaakt tussen eigendom van landbouwers, de kerk, grootgrondbezitters en 
overige groepen  waaronder ambachtslieden en erfgenamen, en anderzijds naar woonplaats van de eigenaar. 
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5.5 De hooiwegen  
 
In Drenthe zijn het voornamelijk de ‘lokale hooiwegen op het zand’ die de boeren gebruikt hebben 
om hun hooi te halen uit de nabijgelegen beekdalen. Waar in het studiegebied lagen in het verleden 
deze hooiwegen precies? Welke patronen en vormen laten ze zien? En welke namen hadden ze? Dat 
is onderzocht aan de hand van een reconstructie op basis van vier oude kaarten: de Hottingerkaart 
van 1773-1794, het Kadaster van 1832, de TMK van 1850-1864 en de Bonnebladen van 1865-1884 
(afb. 5.14). 
 Bij deze inventarisatie dient allereerst een kritische noot geplaatst te worden: een gedeelte 
van de Hottingerkaart mist voor de hooilanden in het uiterste westen van het onderzoeksgebied. 
Hier zijn overigens op de Kadasterkaart geen hooiwegen gevonden, dus grote problemen worden 
hierdoor niet verwacht. Dat vrijwel het gehele deel ten oosten van de Sleenerstroom van de 
Kadasterkaart mist is een groter probleem. Van dit deel van het onderzoeksgebied zal een beeld 
gevormd moeten worden op basis van de oudere Hottingerkaart en de nieuwere TMK en 
Bonnebladen. Aangezien de Hottingerkaart op de plaatsen waar deze overlapt met het Kadaster 
weinig afwijkingen laat zien wat betreft de hooiwegen, zal op basis van de drie genoemde kaarten de 
reconstructie voor het gebied ten oosten van de Sleenerstroom vermoedelijk representatief genoeg 
zijn om analyse mee uit te voeren. De TMK en de Bonnebladen geven het meest nauwkeurig beeld 
van de hooiwegen in het onderzoeksgebied wat betreft volledigheid en geografische precisie. 
Overigens lijken routes over het veld op de verschillende kaarten vaak niet ingetekend te zijn als het 
geen doorgaande routes waren. Verschillende hooiwegen lijken daardoor soms pas bij de percelen 
hooiland te beginnen. 
 De hooiwegen zijn op de verschillende kaarten getraceerd op basis van de meest voor de 
hand liggende routes van de dorpen naar de hooilanden en op basis van de naamgeving van de 
wegen. Hierbij bestaat overigens een kleine onzekerheid, aangezien mensen niet altijd de kortste of 
meest rationale route nemen. Toch is dit de meest voor de hand liggende methode. Het beeld dat 
hier naar voren komt, is nauwkeuriger dan bij de inventarisatie in hoofdstuk 2, aangezien hier voor 
de ligging van het hooiland niet alleen gekeken is naar het toponiem, maar ook naar de 
landschappelijke context en informatie over landgebruik uit het Kadaster van 1832.  
 
Op de reconstructiekaart is te zien dat alle dorpen aan de Sleenerstroom door de tijd heen door één 
of meerdere wegen werden ontsloten richting de hooilanden (afb. 5.14). Wat opvalt, is dat de 
gedeelten van de tracés die over de het veld liepen meerdere malen van positie zijn veranderd. De 
zandbodem werd hier gemakkelijk kapot gereden, waardoor mul zand en zandverstuivingen 
ontstonden. De routes werden hier gemakkelijk verplaatst, doordat het open woeste landschap nog 
niet was ingericht.141 Daarnaast blijkt dat de hooiwegen in het bovenstroomse gebied pas aan het 
einde van de 19e eeuw zijn doorgetrokken naar de overkant. Deze periode komt overeen met het 
graven van de kanalen ten bate van de vervening van het hoogveen. In deze periode nam het belang 
van de Sleenerstroom af als waterafvoer en werd het bovenstrooms hoogstwaarschijnlijk 
gemakkelijker om de beek over te steken. Waar wel al eerder de beek overgestoken werd, is ten 
oosten van Erm. Hoe de situatie hier precies in elkaar steekt is verderop uitgewerkt. 
 Overigens valt te discussiëren over of alle wegen die hier als hooiweg zijn aangemerkt, wel 
als hooiweg benoemd moeten worden. Delen die over het veld liepen zijn vaak ook in gebruik 
geweest als doorgaande wegen. Deze wegen zijn echter wel gebruikt om van de dorpen bij de 
hooilanden te komen. In deze analyse is daarom gekozen deze wegen wel als zodanig mee te nemen 
in het onderzoek. 
 Een andere opmerking betreft de wegen in het beekdal. Verwacht wordt dat de wegen zich 
hier gesplitst hebben in paden die onderdeel uitmaakten van de hooilandpercelen zelf, zodat ook de 
meest verafgelegen hooilanden ontsloten werd. Deze delen van de routes zijn in de analyse niet naar 
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voren gekomen, omdat deze niet als weg staan aangegeven op de kaarten. Toch is het goed om dit in 
gedachten te houden, om het systeem beter te begrijpen. 

 

 
Afbeelding 5.14: Deze kaart toont de reconstructie van de hooiwegen op basis van vier oude kaarten uit verschillende 
perioden. Hiermee is te zien hoe de tracés zich door de tijd ontwikkeld hebben. De rode lijnen tonen de tracés die op de 
oudste kaarten gevonden zijn. De gelere lijnen tonen de hooiwegen die getraceerd zijn op de TMK en de Bonnebladen. 

 
Om grip te krijgen op de situatie zijn de hooiwegen op de onderstaande kaart opgesplitst in 
verschillende systemen (afb. 5.15). Om dit in beeld te brengen is gekozen voor de hooiwegen die zijn 
gevonden op de TMK, omdat hier het meest volledige beeld van de hooiwegen te zien is. Ook op de 
Bonnebladen is dat zo, maar daar lopen de systemen al meer in elkaar over, aangezien bovenstrooms 
de systemen met elkaar vervlochten raakten door het oversteken van de Sleenerstroom. De indeling 
is gemaakt aan de hand van de bezitsreconstructie uit §5.4. Hiermee is bekeken van wie het hooiland 
is en waar de wegen naartoe lopen, waardoor een beeld geschetst is van de gebruikers van de 
wegen. Enige onzekerheid bestaat overigens voor de locaties waar met name kerkelijk of 
grootgrondbezit was. Van deze percelen is niet duidelijk wie ze gebruikt heeft, maar dit betreft slecht 
een relatief klein aandeel van de percelen dat hierdoor geen problemen verwacht worden.   
 Het systeem van hooiwegen bij Noord-Sleen blijkt grotendeels georiënteerd te zijn geweest 
op het eigen dorp, terwijl vrijwel alle andere routes meerdere dorpen bedienden. Alle dorpen ten 
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oosten van de Sleenerstroom (Emmen, Westenesch, Noord en Zuid Barge) deelden routes naar de 
zuidoostelijk gelegen hooilanden (de Noordbroek- en Rietmaden), waarbij Westenesch haar routes 
naar de noordoostelijk gelegen hooilanden deelde met Emmen. De routes vanaf Sleen en Erm naar 
de westelijk gelegen hooilanden van het Drostendiep zijn hiermee te vergelijken. De routes naar de 
hooilanden ten zuiden van Erm werden vermoedelijk zelfs door boeren uit vijf verschillende dorpen 
gebruikt, waardoor deze routes enigszins vergelijkbare karakteristieken vertonen met de interlokale 
hooiwegen naar het veenweidegebied. 
 

 

 
Afbeelding 5.15: Deze kaart toont een globaal beeld van de systemen van hooiwegen op de TMK. Hier is te zien dat de 
hooiwegen in de marke Noord-Sleen voornamelijk op het eigen dorp waren georiënteerd. Over het algemeen zijn de 
hooiwegen op meerder nabijgelegen dorpen gericht, al is de situatie ten zuiden van Erm enigszins extreem. Hier zijn de 
hooiwegen op minstens vijf dorpen georiënteerd, waarbij de meeste zijn gelegen aan de overzijde van de Sleenerstroom.  

 
Drie systemen zijn hieronder uitgelicht om inzicht te geven in de patronen die gevolgd worden, de 
vorm van de hooiwegen en de naamgeving. Het gaat om 1) het systeem van Noord-Sleen, dat vrijwel 
op zichzelf lijkt te staan, 2) Emmen en Westenesch, die gezamenlijk hun routes delen naar de 
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Emmerlanden en 3) het systeem ten zuiden van Erm, waar de routes vanaf Erm samengaan met de 
routes vanaf de dorpen aan de oostelijke kant van de beek. 
 
Noord-Sleen 
De hooiwegen bij Noord-Sleen vertrekken aan twee zijden vanaf het dorp (afb. 5.17). Aan de 
westzijde gaat een enkele weg (1) richting de Kampmaten, gelegen in een oude beekloop van het 
Drostendiep. De meeste hooiwegen (2, 6, 7, 8) vertrekken richting het oosten naar de Voorste- en 
Achterste Landen en de Molen Maten en Marschen. Het eerste deel van alle routes loop over het 
veld. De routes zijn hier meerdere malen verplaatst, waarbij de westelijke route (1) in eerste 
instantie keurig via de markegrens liep. Na de overgang naar een gemeentelijke indeling is de weg 
recht getrokken. Het lijkt erop dat de markegrenzen toen minder of niet langer van belang waren bij 
de indeling van het landschap. De hooiwegen zijn veelal gelegen op de overgang van het hoger en 
lager gelegen landschap. De beekdalen en dalvormige laagten werden zo veel mogelijk vermeden. 
Waar dit niet mogelijk was, volgde de route de droogste delen van het landschap. Hoe oud de wegen 
zijn is moeilijk te zeggen. Aangezien de routes over het veld veelal verplaatst werden, is het 
vermoeden sterk aanwezig dat gedeelten van de hooiwegen tussen de hooilandpercelen de oudste 
tracés kenden (5).  
 Uit een overzicht van wegen die in bezit en onderhoud waren bij de boermarke Noord-Sleen 
blijkt dat in dit gebied meerdere wegen gelopen hebben met namen verwant aan het toponiem 
made. Het gaat om de Kampmoat weg, de Tipmoa, de Grootmoatendiek en de Smalmassendiekien 
(bijlage 4). De bijbehorende kaart is hier helaas niet meer bij.142 
 Om een beeld te krijgen van de vroegere situatie is opzoek gegaan naar nog onverharde 
paden in dit deel van het onderzoeksgebied. Door de ruilverkavelingen zijn de meeste paden 
verdwenen of verhard en geven weinig inzicht in de vroegere vorm van de weg. Hoewel helemaal 
begroeid met bramen en andere struiken is toch één van de tracés nog in tact gebleven (6) (afb. 
5.16). Het pad  zelf is niet langer zichtbaar, maar toch zijn de structuren van de laan nog goed 
zichtbaar. Hoge eiken vormen hier het contour van de route. Dit beeld komt overeen met de andere 
hooiwegen in het gebied, waarbij de routes bij het eerste deel vanuit de dorpen veelal omzoomd zijn 
met hoge bomen. De vraag is echter wanneer deze begroeiing tot stand kwam. Pas vanaf 1905 is 
deze op de topografische kaarten weergegeven. 
 

 
Afbeelding 5.16: Oude hooiweg vanuit Noord-Sleen richting de Molen Maten en Marschen. De laanstructuur van 
voornamelijk eiken toont hier de contouren van het oude tracé, terwijl het pad overgroeid is met struikgewas. Een klein 
deel van het tracé is overigens nog als voetpad begaanbaar. Foto: veldwerk 1 oktober 2016. 
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Afbeelding 5.17: De hooiwegen in het gebied rondom Noord-Sleen, tegen de achtergrond van linksboven de 
Kadasterkaart van 1832 met daarop de topografische situatie, rechtsboven de geomorfologische kaart die de 
verschillende landschapsvormen toont, linksonder de hoogtekaart en rechtsonder de grondwatertrappen waarmee een 
indicatie gegeven is van de natheid van het landschap. 

 
Emmen en Westenesch 
De hooiwegen op de oudste kaart lopen vanaf Emmen via Westenesch naar de Brinkmaaten, de 
Noordhagens, de Boschmaden en de Rietlanden (afb. 5.19). Dit betreft de Emmer Hooy dijk of de 
Emmer made dijk (9, 10) en de Berger Hooy dijk (12, 13), overigens de enige twee hooiwegen in het 
onderzoeksgebied met een naamgeving gelinkt aan de hooiwinning. De route van de Emmer Hooy 
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dijk (9) loopt vanaf Emmen over de hoge, zeer droge heuvelrug van de westelijke Hondsrug naar 
Westenesch. Voorbij Westenesch is de situatie enigszins vergelijkbaar met de hooiwegen bij Noord-
Sleen: het eerste deel loopt over het veld, waarbij het tracé door de tijd is opgeschoven, richting het 
beekdal. In het beekdal volgt het tracé een aaneenschakeling van hoger en droger gelegen 
dekzandkopjes het hooiland in. Het tracé stopte aan de beek en is vervolgens eind 19e eeuw over de 
beek doorgetrokken richting Noord-Sleen. De Berger Hooy dijk heeft een langer traject over het veld, 
waarbij een groter deel van de route wijzigingen heeft ondervonden, dan het geval is bij de Emmer 
Hooy dijk. Ook loopt deze dijk niet via zandkopjes het beekdal in, maar is wel een zo droog mogelijk 
traject gekozen. 
 Pas na 1850 zijn routes bekend die vanaf Emmen via de Schimmer Es doorlopen naar de 
meer noordelijk gelegen hooilanden (1, 2, 3, 4). Op de Hottingerkaart (1773-1794) is een witte vlek 
weergegeven op de locatie van deze Hooilanden. Het is onduidelijk of hier toen al hooilanden waren 
of dat het nog niet als zodanig ontgonnen was. Dit laatste is goed denkbaar, aangezien de verkaveling 
hier op de latere topografische kaarten een strakker beeld vertoont dan de onregelmatige 
vermoedelijk oudere verkaveling in het zuidelijke deel van de Emmer Hooilanden. Dit zou betekenen 
dat de wegen over de es inderdaad pas later als hooiweg in gebruik zijn genomen. 
 Tegenwoordig zijn de hooilanden niet meer terug te vinden. Een paar hooiwegen bestaan 
nog wel en hebben een plek gekregen binnen het ruilverkavelingslandschap. De weg bij nummer (7) 
toont bijvoorbeeld nog de uitgestrektheid die de hooiwegen hadden en bij de Sleenerweg (9) is nog 
te zien hoe de weg als een dijk in het landschap lag (afb. 5.18). 
 

 
Afbeelding 5.18: De uitgestrektheid van de voormalige hooiwegen is nog goed te herkennen bij de weg met nummer (7) 
op de kaart (bovenste foto, deze weg heeft geen officiële straatnaam). Onderaan is een foto te zien van de Sleenerweg, 
de voormalige Emmer Hooy dijk of Emmer Made dijk. Ondanks de ruilverkavelingen is nog altijd te zien hoe deze weg als 
een dijk in het landschap ligt. Bron: Google Maps, 2009. 
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Afbeelding 5.19: De hooiwegen in het gebied ten westen van Emmen en Westenesch, tegen de achtergrond van 
Linksboven de Kadasterkaart van 1832 met daarop de topografische situatie, rechtsboven de geomorfologische kaart die 
de verschillende landschapsvormen toont, linksonder de hoogtekaart en rechtsonder de grondwatertrappen waarmee 
een indicatie gegeven is van de natheid van het landschap.  
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Erm 
Ten zuiden en oosten van Erm waren de hooiwegen georiënteerd op zowel Erm als op Emmen, 
Westenesch, Noord Barge en Zuid Barge (afb. 5.21). De populariteit van dit gebied heeft 
vermoedelijk te maken met de goede kwaliteit van het benedenstrooms gelegen hooiland. Voor de 
boeren vanuit Erm liep het eerste deel van de route over de keileemrug in twee richtingen naar het 
beekdal (1, 2, 4, 5). Vanuit Emmen, Westenesch, Noord en Zuidbarge werd op het smalste deel van 
het beekdal de Sleenerstroom overgestoken (ten noorden van 3). Het vervolg van beide routes liep 
via de Wienbargsteeg (3) en de Schaapdijk (7) op de overgang van het hoge naar het lage gebied op 
de rand van de stuwwal, nog net op de drogere ondergrond. Terwijl de Wienbargsteeg direct 
toegang verschafte tot de hooilanden aan de Sleenerstroom, verschafte de Schaapdijk de toegang 
vooral via verscheidene paden die haaks op deze dijk gelegen waren. Deze paden bevonden zich 
veelal op plaatsen van dekzandkopjes en grondmorene. Hier was het hoger en droger. De Boerdijk 
(6) overbrugt hierbij het grootste deel lager gelegen beekdal en maakt twee aftakkingen naar het 
oosten. Deze aftakkingen liggen wel weer in de richting van een aantal dekzandkopjes. De paden 
direct onder Erm (8, 9) vormden een uitzondering. Deze paden liepen direct vanaf de keileemrug  het 
lagere nattere beekdal in of stopten bij de rand daarvan. Dit laatste is ook het geval voor een tweetal 
latere paden vanaf Wienbargsteeg (3). Deze paden zijn in verhouding tot de andere paden in het 
beekdal vaak van tracé gewisseld.  
 Eén van de paden die vanaf de Schaapdijk het beekdal inliep (13), is nog vrijwel onveranderd 
gebleven en geeft een duidelijk beeld van hoe de hooiwegen er in het verleden hebben uitgezien. 
Het is een karrenspoor van zand, gelegen tussen de percelen (afb. 5.20). 
 

 
Afbeelding 5.20: Eén van de hooiwegen (13) verschaft ons nog een beeld van hoe de hooiwegen er in het verleden 
hebben uitgezien, voordat de meeste hooiwegen door de ruilverkavelingen zijn verdwenen of verhard. Dit pad bevindt 
zich ter hoogte van de Deutlanden 3 te Erm. Bron: Google Maps, 2010. 
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Afbeelding 5.21: De hooiwegen in het gebied ten zuiden van Erm, tegen de achtergrond van linksboven de Kadasterkaart 
van 1832 met daarop de topografische situatie, rechtsboven de geomorfologische kaart die de verschillende 
landschapsvormen toont, linksonder de hoogtekaart en rechtsonder de grondwatertrappen waarmee een indicatie 
gegeven is van de natheid van het landschap. 
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5.6 De hooiwinning: een persoonlijk verhaal 
 
Hoe werden de hooiwegen precies gebruikt? Om hier een beeld van te vormen is een interview 
gehouden met mevrouw Klinkhamer uit Sleen. Zij is haar leven lang boerin geweest in het 
onderzoeksgebied en kan ons inzicht geven in de hooiwinning die hier plaatsvond aan het einde van 
de 19e en in de 20e eeuw, evenals het gebruik van de hooiwegen in het gebied.  
 
Mijn naam is Roelie Klinkhamer. Wat de hooiwinning betreft heb ik alles meegemaakt. Dat het met 
de hand ging tot en met de maaimachine. Het begon bij mijn ouders op de boerderij in Noord-Sleen. 
Ik moest dan harken. Als het hooi in richels lag, dan moest het uit elkaar. Bij mijn ouders in Noord-
Sleen werd alles met de hand gedaan. Dat was heel arbeidsintensief. Toen ik in 1956 trouwde, kwam 
ik in Sleen te wonen. Mijn man en ik woonden bij zijn ouders in op de boerderij (afb. 5.22). Toen ik 
daar kwam, hadden ze al een hooischudder achter een paard. Toen was het allemaal nog 
paardenkracht.  
  

 
Afbeelding 5.22: De boerderij van de familie Klinkhamer in Sleen. 

 
We hadden een gemengd bedrijf. Dat was hier allemaal zo. Al het grasland werd gehooid. Altijd rond 
dezelfde tijd. Dat was altijd heel gezellig, een mooie tijd. Je ging dan samen schaften met de buren. 
Moeder bracht het eten naar het land, maar het was ook wel vaak zo dat we het ’s ochtends al 
meenamen. Gesmeerde boterhammen, koffie, ranja, thee, water, om de dorst maar te lessen. Wij 
hadden hooiland bij Diphoorn, in de Broeklanden en op de Kruidhaars (zie ook afb. 5.11). Verder 
hadden we her en der ook nog wel wat. Al ons land was in bezit van de familie. We hebben er nooit 
land bij gehuurd. Het waren lange smalle stroken, ze hielden rekening met de loop van het water. Dat 
was al zo toen de voorfamilie van mijn man hier woonde. Toen waren er nog allemaal kleine 
waterschappen. Mijn ouders hadden vroeger hooiland aan de Sleenerstroom ten noordoosten van 
Noord-Sleen en ook op de Kampmaten.  
 Naast hooien gebruikten wij onze graslanden voor het weiden van de koeien. Als het land te 
drassig was voor weiland, dan kwam het jongvee er nog wel in. Eind jaren ’50, begin jaren ’60, of 
misschien nog wel wat eerder, toen werd ook begonnen met kuilvoer. Maar je zorgde altijd wel dat je 
hooi had, want je had paarden.  
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Naar de Broeklanden was het wel een paar kilometer en naar Diphoorn ook. Dat vond je toen heel 
normaal. Ook voor het melken ging je daarheen, als de koeien in het land liepen. Je had een melkkar 
met een paard ervoor. Je ging er geregeld wel even heen. Ook om kunstmest of organische mest te 
strooien. Dit was één keer per jaar in het voorjaar. Hooien deden we meestal ook één keer per jaar. 
Soms ook wel een tweede keer in september, deze tweede snee heet dan ‘etgaar hooi’. Ze waren ook 
heel secuur op de sloten, die moesten schoon zijn. De sloten schoonmaken gebeurde ook één keer per 
jaar. Meestal gebeurde dat als je klaar was met het hooi. We gingen voornamelijk op de fiets naar 
het land. We waren al enige jaren getrouwd voordat we een auto kregen. Een jeep, dat had mijn man 
wel. Volgens mij hadden ze voordat we getrouwd waren ook al een trekker, sinds 1955. Ook gingen 
we wel eens met de paarden naar het land. 
 In de hooitijd hielp het hele gezin mee. Als meisjes en jonge vrouwen deed je hetzelfde werk 
als de mannen, net zo goed (afb. 5.23). We hadden wel een vaste arbeider erbij, die woonde hier in 
het dorp. 
 

Afbeelding 5.23: Het schilderij ‘the haymaker’ van Julien Dupré uit de 19
e
 eeuw laat zien dat de hooiwinning niet alleen 

mannenwerk was.    
 
Vroeger werd het hooi gemaaid met de zeis. Als ze dat nu horen, daar kunnen ze niet meer bij. Toen ik 
nog thuis was, hadden we al een maaimachine achter het paard. De hoeken en de kanten van het 
land moesten wel eerst gemaaid worden met de zeis. Daarna kon met het paard en de maaimachine 
de rest gemaaid worden. Greppels schoonmaken deed je na het hooien, dat ging met een speciale 
haak. Later kwam de cyclomaaier. Die hadden wij niet zelf. Je kon de werktuigenvereniging hier in het 
dorp inhuren, die maaiden het land dan voor je. 
 Het gras droogde door het te schudden. Na het maaien eerst een dag laten liggen en dan 
moest je bezig om te zorgen dat het hooi los kwam. Dit deed je met de vork en de hark. Eerst werden 
oppers gemaakt, dan broeide het goed na. Daarna moest je weer naar het land, want het moest 
verspreid worden, zodat het los op het land kwam te liggen. Dan schudden. Het schudden werd niet 
door de werktuigenvereniging gedaan, dat bleef je zelf doen. Het lag aan het weer hoe lang het 
duurde voordat het hooi goed droog was (afb. 5.24). 
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Afbeelding 5.24: Mevrouw Klinkhamer heeft een thuis een boek waarin het vroegere Drentse boerenleven staat 
beschreven. Zie hier ‘Heuien’ uit het boek ‘Hoe was ‘t vrogger?’ van Jennegien Elzing-Ensing uit 1982. Pagina 48.  

 
Wat gereedschap betreft werden bij het hooien eerst vorken, harken en een zeis gebruikt. Wij hadden 
het hooi altijd los in de schuur liggen, o, dat was een werk. Verder had je een hooiwagen of een platte 
wagen met luchtbanden. In het laatst van de jaren ’50, begin jaren ’60 ging het over op pakjes hooi. 
Dat werd ook gedaan door de Werktuigenvereniging. Deze vereniging bestaat trouwens nog. Zij 
hadden de pakjespers. Al die machines waren veel te kostbaar om zelf aan te schaffen. Tegenwoordig 
gebruiken ze allemaal een grote cyclomaaier om het gras te maaien.  
 Na de ruilverkaveling is veel veranderd. De gemengde bedrijven konden zich toen gaan 
specialiseren. Onze zoon heeft het bedrijf overgenomen in 1989. Hij had helemaal geen belang bij vee 
en het melken. Toen was er de mogelijkheid dat je allemaal bouwland kreeg. Wij molken nog, we 
hadden een paar stallen, maar dit was niet rendabel meer. Als je het nog rendabel wilde houden met 
vee, dan moest je verplaatsen naar het ruilverkavelingsgebied. 
 Ik kan eigenlijk niets negatiefs bedenken aan de hooiwinning. Je was heel dankbaar dat je 
weer voer voor je beesten binnen had. Het vergde wel veel van je lichaam natuurlijk, maar je wist niet 
beter. Daar kunnen kinderen nu geen voorstelling van maken. Het was zo gezellig. Dan ging je op de 
fiets met z’n allen richting de hooilanden. Met buren en andere dorpsgenoten. Niet dat je had 
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afgesproken, want je had nog geen telefoon. Er gingen altijd wel mensen die kant op. Saamhorigheid, 
dat is zo belangrijk. 
 Het hooi werd opgeslagen in de schuur (afb. 5.25). “Staat wel in de hooischuur” zeiden ze wel. 
Ja, het was een speciale schuur, los van de boerderij voor de opslag van het hooi. Dat was bij iedereen 
zo. Hier heb je geen hooibergen, zoals je dat op andere plekken wel ziet. Net als de hooischuur, had je 
ook nog een turfschuur. Met het losse hooi waren twee mensen nodig bij het uitladen. Eén op de 
wagen. Die steekt het hooi naar beneden, of omhoog als de bult hoger werd. En één persoon in de 
hooischuur, die strooide het hooi op de goede plek. Het was heel zwaar werk. Je had geen vaste grond 
onder je voeten als je op het hooi stond, je zakte iedere keer weg. Het was helemaal niet zo makkelijk. 
Het hooi lag los op de grond. Het hooivak was ongeveer 6x6 meter. We hadden één hooivak. Dat was 
bij de meesten zo. Later kwamen de pakjes erin, dat was wel een gemak. Voordat het hooi werd 
opgeslagen moest het goed droog zijn, maar eerder kwam je er ook niet mee thuis. Daar waren ze 
heel voorzichtig mee. Ik heb wel meegemaakt toen ik twaalf was dat bij ons in Noord-Sleen een 
schuur opbrandde door hooibroei. 
 

 
Afbeelding 5.25: In Drenthe waren bij de boerderijen losse schuren te vinden voor onder andere hooi- en turfopslag. Dit is 
een tekening van Jan Cornelis Brander van een boerderij in Oud Aalden (dit ligt ten westen van Noord-Sleen) in 1953. 
Hierop zijn de losse schuren te zien. Uit het boek ‘Schilders van Zweeloo’ van Roel Sanders uit 2007. Pagina 87. 

 
Wij gebruikten het hooi om het rundvee en de paarden te voeren. We hebben nooit hooi aangekocht. 
Ook niet verkocht, dat deed geen mens. Ze waren het allemaal wel nodig voor eigen gebruik. 
 Het hooi werd eerst vervoerd met een hooiwagen. Daar zat een juk op, dan kon het hooi er 
breder op liggen (afb. 5.26). Later met de platte wagen met luchtbanden, daar kon nog veel meer 
hooi op. Thuis hadden we ook al een platte wagen, maar ik kan me nog wel herinneren dat we als 
kind de ouderwetse wagen nog wel hebben gehad. Bij het vervoeren van het hooi hielp het eigen 
gezin, eigenlijk hetzelfde als bij het hooien. Het was elk voor zich. De buren waren op het zelfde 
moment druk met hun eigen hooi. 
 We gingen dan gewoon via de paden en wegen en door het dorp. Het waren gewone 
zandwegen, zo breed als een paard en wagen. Daarnaast was dan een smal pad waar je op kon 
fietsen. Bij de Noordstukken heette de weg de Noorddijk. Er waren ook mensen die over ons land 
moesten om bij hun land te komen. De wegen waren van de boermarke. Het onderhoud werd gedaan 
door de boeren zelf. Dan gingen ze met de boerhoorn rond. Boeren werden dan opgeroepen om in 
groot verband de wegen op te knappen. Dan werkten alle boeren me. Alleen de mannen. Die namen 
een schop mee. Dit was één keer per jaar. Dan lag alles er weer mooi bij. Eerst gingen ze bijvoorbeeld 
naar de Noordstukken, de Noorddijk opknappen. Een andere keer naar het Loo. Dan werd de weg 
weer egaal en netjes recht gemaakt. Dat was heel belangrijk. Met de ruilverkaveling zijn alle wegen 
verhard geworden.  
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Afbeelding 5.26: ‘Heui halen’ uit het boek ‘Hoe was ‘t vrogger?’ van Jennegien Elzing-Ensing uit 1982. Pagina 49. 

 
Door ruilverkavelingen is het landschap geweldig veranderd. Hooilanden die er lagen zijn veelal 
geschikt gemaakt als weiland, zodat de koeien er geweid kunnen worden. Voorheen als het hooiland 
te nat was om te weiden, dan werd er wel jongvee heen gebracht. We hebben hier twee 
ruilverkavelingen gehad. Daar zat een speciale commissie op, maar het ging wel in overleg met de 
eigenaren. Je had eerst kleinere akkers en het ging erom dat je grotere kavels kreeg. Je hield hetzelfde 
aantal bunder. De verkavelingen gaven ook wel eens wrijving, maar het is hier over het algemeen 
goed verlopen. 
 Tegenwoordig is het zo veranderd. De percelen die je kende, dat kun je haast niet weer 
vinden. Niks is tegenwoordig meer te vergelijken met vroeger. Het werken op zich, als ik de kinderen 
zou vertellen hoe er gewerkt werd, dan zouden ze me niet geloven. Net als de mest, dat kwam in 
bultjes op het land. Dat moest je dan verspreiden. M’n neef zei “dat had ik nooit gedaan”. Nou, dat 
zal wel, als hij toen geleefd had, dan had hij het wel gedaan. 
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5.7 Conclusies 
 
De belangrijkste conclusies zijn: 

 Hooilandontginningen in de beekdalen namen een vlucht in de periode tussen de Volle en 
Late Middeleeuwen naar aanleiding van een sterke bevolkingsgroei. Het vermoeden is dat 
hooiwinning in veel kleinere mate al plaats vond aan de Sleenerstroom vanaf de 10e eeuw. 

 De hooilanden waren direct aan de Sleenerstroom gelegen en hebben een smalle 
strokenverkaveling met afwateringssloten die haaks op de Sleenerstroom en haar 
aftakkingen afwateren. 

 Het waren voornamelijk lokale boeren uit nabijgelegen dorpen die hooiland bezaten in het 
beekdal van de Sleenerstroom en zodoende gebruik maakten van de hooiwegen naar deze 
hooilanden. 

 De hooiwegen liepen voornamelijk vanuit de dorpen over het veld richting de hooilanden. 
Daarbij werd een zo hoog en droog mogelijke route gevolgd. Waar de hooiwegen het veld 
passeerden zijn de routes vaak verlegd in verband met het mulle zand en de 
zandverstuivingen die ontstonden bij het kapot rijden van het karrenspoor. Dit was veel 
minder het geval in de beekdalen. Het lijkt erop dat deze delen van de routes het oudste 
tracé hebben gehad. Opvallend is de naamgeving van de wegen. Van het overgrote deel van 
de wegen in het onderzoeksgebied is deze namelijk niet aangegeven op de kaarten. De 
wegen waarvan wel een naam bekend is, hebben veelal een benaming die eindigt op ‘dijk’, 
waarbij de Emmer Hooy dijk en de Berger Hooy dijk een directe verwijzing zijn naar de 
hooiwinning in het gebied. 

 De hooiwinning gebeurde tot in de 19e eeuw nog met de zeis, hooivork en hooihark, waarbij 
het hooi vervoerd werd met paard en hooiwagen. Pas in de 20e eeuw ondervond de 
hooiwinning grote veranderingen, waarbij het hooien in verschillende fases overging op 
maaien met trekker en cyclomaaier.  

 De hooiwegen zijn pas verhard geraakt met de ruilverkavelingen. Het gehele beekdal is toen 
veranderd, waarbij de hooilanden geschikt werden gemaakt als weiland of zelfs als akker. 
Met deze veranderingen zijn ook veel hooiwegen verdwenen. 
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Hoofdstuk 6. 
Hooiwegen in huidig en toekomstig landschap 
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6. Hooiwegen in huidig en toekomstig landschap 
 
6.1 Inleiding 
 
Generaties lang hebben de mensen in Noord-Nederland intensief te maken gehad met de 
hooiwinning. Het was iets dat elk seizoen terug kwam. De hooiwegen vormen in het huidige 
landschap een expliciete verwijzing naar deze tijd. Door de hooiwegen op te nemen in ruimtelijke 
plannen en kenbaar te maken hoe deze wegen zijn gebruikt kan het landschap worden verrijkt met 
deze historische dimensie. 
 Om dit te bereiken is het nodig om eerst in beeld te brengen wat de huidige situatie is. Dit is 
het vertrekpunt voor een waardering van de wegen, die vervolgens handvatten kan bieden voor de 
erfgoedzorg en ruimtelijke planning. Het doel van dit hoofdstuk is om inzicht te geven in de huidige 
situatie, een methode van waardering aan te bieden en te wijzen op de belangrijkste uitdagingen 
met betrekking tot hooiwegen in de toekomstige erfgoedzorg en ruimtelijke planning. Het hoofdstuk 
is opgebouwd aan de hand van de volgende deelvragen:  

 Hoe is de huidige situatie van de hooiwegen in de onderzochte studiegebieden? (§ 6.2) 
 Hoe kan de waarde van historische hooiwegen worden bepaald en wat is de waarde van de 

hooiwegen in de onderzochte studiegebieden? (§ 6.3) 
 Wat zijn de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot hooiwegen voor de toekomstige 

erfgoedzorg en ruimtelijke planning? (§ 6.4) 
 
 

6.2 Huidige situatie in de drie onderzoeksgebieden 
 
De huidige situatie van de hooiwegen is in beeld gebracht aan de hand van kaartmateriaal en foto’s. 
Door middel van veldwerk en digitale bronnen (Google Streetview van Google Maps, luchtfoto’s van 
Bing Maps, het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en het Bestand Bodemgebruik (BBG 2010, 
CBS)) is vastgesteld wat de landschappelijke context is, of de wegen nog bestaan en in welke vorm. 
Hiervoor zijn vijf categorieën opgesteld die als volgt zijn geoperationaliseerd (tabel 6.1): 
  
Tabel 6.1: Operationalisering van de categorieën voor het in beeld brengen van de huidige situatie van de hooiwegen. 
 

Categorie Operationalisering 

Geheel verdwenen Het tracé is geheel verdwenen uit het landschap of 
wanneer alleen een sloot het tracé nog duidt en verder 
geen andere structuren de oude loop van de weg nog 
verraden. 

Verdwenen, maar structuren nog zichtbaar Het tracé is traceerbaar door een overgebleven bomenrij, 
een duidelijk hoogteverschil of een kleurverschil in de 
bodem. 

Vrijwel onveranderd Het tracé is onverhard aanwezig in het landschap. Dat wil 
zeggen dat de weg niet geasfalteerd is. 

Vrijwel onveranderd, maar verhard Het tracé is aanwezig in het landschap, niet verbreed, maar 
wel geasfalteerd. 

Opgeschaald Het tracé is verbreed, zodat auto’s elkaar zonder extra 
oplettendheid kunnen passeren of de weg is uitgebreid met 
aan weerszijden stoep of fietspad. 

 
Een kanttekening bij deze methode is dat de inventarisatie van de hooiwegen gebaseerd is op 
kaartmateriaal met een meer of mindere mate van geografische precisie. Om zekerheid te verkrijgen 
over de precieze ligging van de tracés is onderzoek in het veld nodig. Dit is door middel van veldwerk 
zoveel mogelijk gedaan voor de nog bestaande hooiwegen. Voor de verdwenen tracés was dit 
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lastiger. Om de precieze ligging van deze verdwenen wegen te achteralen zou archeologisch of 
bodemkundig onderzoek uitkomst bieden. Dit valt buiten het bereik van dit onderzoek. 
 
Hooiwegen naar de Mieden 
Het landschap rond Hallum, Marrum en Wânswert is tegenwoordig nog altijd weids en open. Het 
gebied heeft de agrarische functie behouden, waarbij de mieden in gebruik zijn als grasland. Hier 
worden koeien geweid en kuil en hooi gewonnen. Tussen de percelen grasland zijn op de hogere 
delen van het landschap percelen met maïs te vinden (afb. 6.1).  
 Ondanks de ruilverkavelingen zijn veel hooiwegen verhard en onverhard op hoofdlijnen nog 
terug te vinden in het landschap (afb. 6.3). Wanneer een pad vervallen is, dan is het tracé vaak nog te 
herkennen aan overgebleven structuren, veelal in de vorm van een hoogteverschil of als een 
verkleuring van het gras of de grond (afb. 6.2). 
 

 
Afbeelding 6.1: Op deze foto is de Zuidermiedweg ten zuiden van Hallum te zien. Aan de linkerkant is een perceel 
maïsland te vinden, terwijl aan de rechterkant graslanden zich uitstrekken. Foto: veldwerk 3 oktober 2016.  

 

 
Afbeelding 6.2: Het verdwenen deel van de Noordermiedweg vlakbij Tergrêft is in principe geheel verdwenen. Toch is op 
de luchtfoto te herkennen waar de weg heeft gelopen. Dit is het beste te zien als het land is omgeploegd, zoals hier het 
geval is. Het lijkt overigens alsof dwars tussen het verdwenen tracé en het nieuwe tracé van de Noordermiedweg ook een 
weg heeft gelopen. Op de topografische kaart van 1960 blijkt hier inderdaad een pad te hebben gelopen die vanaf de 
oude loop van de weg toegang verschafte tot een achtergelegen weiland. Bron: Bing Maps, 2017. 
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Afbeelding 6.3: Op deze kaart is aangegeven wat de huidige situatie van de hooiwegen naar de Hallumer-, Marrumer- en 
Wânswerter mieden is. Hier is te zien dat de hooiwegen in hoofdlijnen nog aanwezig zijn in het landschap (de groene 
kleuren). Ook zijn delen verdwenen. Dit is voornamelijk gebeurd bij het rechttrekken van tracés ten bate van de eisen van 
het moderne weggebruik. In ongeveer de helft van deze gevallen zijn nog sporen in het landschap zichtbaar (oranje) en in 
andere gevallen is het land zo omgeploegd dat alle sporen zijn uitgewist (rood). 

 
De Marrumer Miedweg bij het Oogvliet en het eerste deel van de Kwaaijendijk bij Wânswert zijn nog 
het meest vergelijkbaar met de situatie vóór de ruilverkavelingen. Deze paden zijn ±2-3 meter breed 
en in meer of mindere mate verhard met grint en puin (afb. 6.4). Ook het pad langs de Hallumer 
trekvaart is nog grotendeels in de oude vorm aanwezig. Alleen wordt dit pad eerder geassocieerd 
met de functie als trekweg, dan met de functie als hooiweg en wordt het nu voornamelijk recreatief 
gebruikt (afb. 6.5). 
 De Noorder- en Zuidermiedweg bij Hallum zijn opgeschaald om te voldoen aan de eisen voor 
het moderne wegverkeer. Deze wegen worden tegenwoordig gebruikt als doorgaande routes richting 
Tergrêft en Birdaard. Het eerste deel van het tracé vanaf de kwelderrug is verplaatst, zodat de weg 
minder bochten maakt en de weg is verbreed tot ±5 meter (afb. 6.1). Veel andere (delen van de) 
hooiwegen in het kwelderbekken zijn qua breedte niet veranderd, maar wel geasfalteerd (afb. 6.5). 
Op de kaart zijn deze wegen aangegeven als ‘vrijwel onveranderd, maar verhard’. De hooiwegen in 
het onderzoeksgebied hebben voornamelijk nog een agrarische functie, waarmee boeren met 
tractoren hun land kunnen bereiken. 
 

Legenda

Huidige situatie van de hooiwegen

Geheel verdwenen

Verdwenen, maar structuren nog zichtbaar

Vrijwel onveranderd

Vrijwel onveranderd, maar verhard

Opgeschaald
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Afbeelding 6.4: Op de bovenste foto is het deel van de Marrumer Miedweg te zien vanaf de Herjuwsmawei. Op de 
onderste foto is de Kwaaijendijk te zien, ofwel het vroegere Miedwegje bij Wânswert. Beide wegen geven inzicht in de 
situatie voordat de meeste hooiwegen zijn verhard. Foto’s: veldwerk 3 oktober 2016. 

 

 
Afbeelding 6.5: Op de foto is de Jipperdastrjitte te Hallum te zien. Dit was vroeger de Piebewei, die het eerste deel van de 
Noordermiedweg vanuit Hallum vormde. De weg heeft de oude afmetingen behouden, maar is wel geasfalteerd. De weg 
loopt tegenwoordig dood, maar wordt nog steeds gebruikt voor agrarische doeleinden. Foto: veldwerk 3 oktober 2016. 
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Hooiwegen naar het Boornedal 
In Opsterland heeft het landschap vanaf de tweede helft van de 19e eeuw verschillende grote 
veranderingen ondergaan. Zowel door de vervening als vervolgens door de drooglegging van deze 
veenpolders, de ruilverkavelingen, landverbeteringen en het natuurbeheer. Van al deze ingrepen zijn 
in het huidige landschap sporen terug te vinden. Het gebied heeft het overwegend agrarische 
karakter behouden, waarbij in verschillende delen de nadruk is komen te liggen op natuurbeheer 
(afb. 6.6). Dit laatste is het geval in bijvoorbeeld Oordt’s Mersken, Tingwalden en polder de Dulf. Hier 
is het waterpeil flink omhoog geschroefd en bij Oordt’s Mersken is daarnaast een deel permanent 
onder water gezet. Dicht langs het Koningsdiep is de oude verkaveling nog grotendeels in stand 
gebleven.  
 De meeste hooiwegen zijn nog in het gebied aanwezig (afb. 6.7). Dit geldt met name voor het 
benedenstroomse deel. Bij de herinrichting van het landschap zijn hier wel de Oude Leppedijk, het 
uiteinde van zowel de Krûmme Swienswei als de Riperwei en een hooiweg tussen Tijnje en de 
Ûlesprong verdwenen. Bovenstrooms is een veel groter aandeel aan hooiwegen verdwenen. Dit 
betreft de paden die vanaf beide buitenwegen (Bûtewei) over de voormalige heide naar het hooiland 
liepen. Veel van deze wegen zijn verdwenen door enerzijds verlegging van het tracé, maar anderzijds 
ook als gevolg van de heideontginningen, waarbij hooiwegen een rechtere loop richting het 
Koningsdiep kregen.  
 Op de plaats van verdwenen paden zijn vaak nog wel bomenrijen aanwezig die het tracé van 
de vroegere hooiweg aangeven. De hooiwegen zoals die voorkwamen op de Bonnebladen (1919-
1927) zijn nog grotendeels in het landschap aanwezig. Dit geldt voor zowel het bovenstroomse als 
benedenstroomse gebied. 
 

 
Afbeelding 6.6: Enerzijds zijn delen van het vroegere hooiland in natuurbeheer genomen, waarbij het waterpeil flink 
omhoog geschroefd is. Op de linker foto is deze situatie te zien in de polder de Dulf ten noordwesten van Terwispel. 
Anderzijds hebben hooilanden een betere ontwatering gekregen, waardoor het nu als weiland kan dienen, zoals op de 
rechter foto te zien is. Dit is bovenstrooms net ten westen van de Mounleane bij Wijnjewoude. Hier is te zien dat een 
groep koeien in de wei staat. Foto rechts: Fred Kok, 2016, foto links: Bing Maps, 2017. 

 
De oude situatie van de onverharde hooiwegen is met name nog te beleven op de Bûtewei tussen 
Hemrik en Lippenhuizen, de Kolderveen bij Terwispel, de Walle onder Beetsterzwaag en op veel van 
de paden die nog vanaf de buitenwegen richting het beekdal lopen. Deze paden zijn ±3 meter breed 
en verhard met grint of zand (afb. 6.8 en 6.9).  
 Andere hooiwegen, waaronder de Hegedyk tussen Gorredijk en Luxwoude, de Lukster 
Heawei tussen Luxwoude en Tijnje en de route tussen Olterterp en Nij Beets, zijn opgeschaald om 
aan de eisen van het moderne verkeer te voldoen (afb. 6.10). Deze opgeschaalde wegen zijn 
geasfalteerd en verbreed tot ongeveer 5 meter. Veelal is naast de weg een fietspad aangelegd. Deze 
opgeschaalde wegen zijn tegenwoordig in gebruik als routes voor doorgaand verkeer. 
 Ook zijn veel hooiwegen nog vrijwel onveranderd, maar verhard. Dit betekent dat de weg 
geasfalteerd is zonder dat een wegverbreding heeft plaatsgevonden (afb. 6.11). Samen met de 
onverharde hooiwegen hebben deze wegen veelal nog een agrarische functie. Ook worden ze 
recreatief gebruikt, waarbij een deel van deze wegen de ontsluiting biedt voor bos- en heidegebied.  
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Afbeelding 6.7: Op deze kaart is aangegeven wat de huidige situatie van de hooiwegen naar het Boornedal is. Net als in 
het onderzoeksgebied op de klei is hier te zien dat de hooiwegen op hoofdlijnen nog aanwezig zijn in het landschap 
(groene kleuren). Bovenstrooms zijn de meeste hooiwegen verdwenen. Dit betreft de paden die vanaf de beide 
Buitenwegen (Bûtewei) richting het hooiland aan het Koningsdiep liepen. Het tracé van de verdwenen hooiwegen is in 
veel gevallen geheel uitgewist (rood), hoewel van een deel nog sporen in het landschap zijn terug te vinden (oranje).  
 

 
Afbeelding 6.8: Op deze foto is het ongeasfalteerde deel van de Bûtewei tussen Hemrik en Lippenhuizen te zien. Het pad 
is verhard met steenslag en zand. Langs de weg staan grote eiken, een beeld dat terugkomt bij bijna alle wat hoger 
gelegen hooiwegen in het gebied. Foto: veldwerk 22 september 2016. 
 

Legenda

Huidige situatie van de hooiwegen

Geheel verdwenen

Verdwenen, maar structuren nog zichtbaar

Vrijwel onveranderd

Vrijwel onveranderd, maar verhard
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Afbeelding 6.9: Op deze foto is het pad te zien dat vanaf de Kolderveen langs Koos Feenstra zijn voormalige boerderij 
richting de Mersken loopt. Het pad is een goed voorbeeld van hoe de onverharde hooiwegen in Opsterland eruit hebben 
gezien. Het pad wordt onderhouden door gaten op te vullen met zand. Foto: veldwerk 10 april 2017. 

 

 
Afbeelding 6.10: Op deze foto staat de Lúkster Heawei vanaf Luxwoude richting het voormalige hooilandcomplex ten 
westen van Terwispel. De weg is nu opgeschaald om te voldoen aan de eisen van het moderne verkeer en is in gebruik als 
de doorgaande route tussen Luxwoude en Tijnje. In tegenstelling tot de andere opgeschaalde wegen is hier geen fietspad 
naast de weg aangelegd. Bron: Google Maps, juni 2015. 

 

 
Afbeelding 6.11: Op de foto is de Beakendyk bij Ureterp te zien. Deze weg ligt bovenstrooms in het verlengde van de 
Bûtewei. Deze hooiweg is vrijwel onveranderd, alleen is het pad geasfalteerd. Op de foto is overigens te zien dat in het 
gebied nog steeds gehooid wordt, waarbij het hooi aan de rechterkant op zweeën ligt. Bron: Google Maps, juli 2016. 
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Hooiwegen naar het Sleenerstroomgebied 
Het hooilandgebied rond de Sleenerstroom is tegenwoordig bijna onherkenbaar geworden. 
Ruilverkavelingen hebben ervoor gezorgd dat de hooilanden tegenwoordig allemaal in gebruik zijn 
als weiland of zelfs als akker. De percelering is minder fijnmazig gemaakt en de afwatering is 
versneld. Ook zijn vrijwel alle heidegebieden ontgonnen en op een aantal plekken is bos aangeplant. 
Toch heeft het gebied rondom de Sleenerstroom haar openheid behouden. Dichter naar de dorpen 
op de dekzandrug gaat het landschap over in een coulissenlandschap. 
 Met de ingrijpende veranderingen in het landschap is een groot aandeel van de hooiwegen 
verdwenen (afb. 6.12). Een deel van de hooiwegen is nog wel zichtbaar en heeft een plaats gekregen 
in het nieuwe landschap. Ook zijn van een aantal verdwenen hooiwegen nog structuren zichtbaar. De 
overgebleven structuren hebben voornamelijk de vorm van een houtwal of bomenrij, maar ook zijn 
de verdwenen wegen te herkennen door hoogteverschillen of een verkleuring van de grond. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 6.12: Op deze kaart is aangegeven wat de huidige situatie van de hooiwegen naar het Sleenerstroomgebied 
is. Hier is te zien dat een groot aandeel van de hooiwegen is verdwenen (rood). Toch is een deel van de hooiwegen in 
stand gebleven en ingepast in het nieuwe ruilverkavelingslandschap (groene kleuren). Ook zijn er nog enkele sporen 
overgebleven van verdwenen routes (oranje). 

Legenda

Huidige situatie van de hooiwegen

Geheel verdwenen

Verdwenen, maar structuren nog zichtbaar
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Hooiwegen die nog duidelijk in het landschap aanwezig zijn, betreffen de Sleenerweg/Emmerstraat 
en de Hullen tussen Emmen en Sleen, de Heirweg en de Emmerweg vanaf Noordbarge, de Zandzoom 
en de Wienbargsteeg ten oosten van Erm, de Schaapdijk en de Boerdijk en een zandpad vanaf de 
Schaapdijk ten zuiden van Erm, de Zwollings en de Zetelveenweg ten westen van Erm, de 
Schaapstreek ten westen van Sleen en de Zweeloërstraat en een tweetal paden vanaf Noord-Sleen 
(afb. 6.12). 
 Het zandpad vanaf de Schaapdijk geeft de beste indruk van hoe de paden er in het verleden 
uitzagen. Het pad is ±3 meter breed en omzoomd door eiken (afb. 6.13). Wanneer de hooiwegen niet 
zijn opgeschaald, hebben deze doorgaans zelfde afmetingen behouden (afb. 6.14). De hooiwegen 
worden tegenwoordig nog altijd gebruikt voor agrarische doeleinden, maar voor de meeste wegen is 
daar een recreatieve functie bijgekomen. 
 De opgeschaalde wegen, waaronder de Sleenerweg/Emmerweg (Emmen-Sleen), de 
Emmerweg (Noord Barge), de Schaapdijk, de Boerdijk (Erm), de Schaapstreek (Sleen) en de 
Zweeloërstraat (Noord-Sleen), zijn allemaal verbreed tot ±5 meter en worden gebruikt voor 
doorgaand verkeer (afb. 6.15).  
 

 
Afbeelding 6.13: Op de foto staat het zandpad vanaf de Schaapdijk ten zuiden van Erm. Dit pad toont een goed beeld van 
de situatie van de hooiwegen vóór de ruilverkaveling. Bron: Google Maps, 2016. 

 

 
Afbeelding 6.14: Door ruilverkaveling is een strak rechtlijnig landschap ontstaan. Hierbinnen heeft deze hooiweg een 
nieuwe functie gekregen. Het is een zijweg van de Melkweg te Emmen zonder officiële naam, gelegen in de voormalige 
Emmerhooilanden. Hier is nu zowel weidegrond als akkerland te vinden. Bron: Google Maps, 2010. 
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Afbeelding 6.15: Op de foto is aan de linker kant de voormalige Emmer Hooy dijk te zien. Dit is tegenwoordig de 
Sleenerweg vanaf Emmen en Westenesch. De weg ligt nog als een dijk in het landschap en vormt de doorgaande route 
tussen Emmen en Noord-Sleen. Naast de weg is een fietspad aangelegd en de weg is omzoomd met eiken. Foto: veldwerk 
1 oktober 2016. 

 
 

6.3 Een waarderingsmodel: toegepast op de hooiwegen in de drie onderzoeksgebieden 
 
Bij de inrichting van een gebied kunnen niet altijd alle wegen behouden blijven. Daarvoor is het nodig 
om een waardering te maken van de wegen. Hiermee is op een gegronde manier af te wegen welke 
hooiwegen belangrijk zijn om te behouden en welke eerder in aanmerking komen om te verdwijnen. 
Hoe kan de waarde van hooiwegen worden bepaald en wat is de waarde van de hooiwegen in de 
onderzochte studiegebieden?  
 In de Nederlandse praktijk wordt een waardering van historische wegen gemaakt wanneer 
een aanpassing in het landschap gaat plaatsvinden. De waarde van de wegen wordt dan getoetst in 
de Milieueffectrapportage onder de thema’s cultuurhistorie en/of landschap.143 Deze waardering 
vindt over het algemeen plaats op basis van de onderstaande cultuurlandschappelijke kwaliteiten 
(tabel 6.2): 
 
Tabel 6.2: De cultuurlandschappelijke kwaliteiten die bij een waardering in de milieueffectrapportage worden 
gehanteerd. Bron: Koppert, 2013, 10-11. 
 

Kwaliteit Aspecten Betekenis 

Beleefde kwaliteit Herkenbaarheid Diversiteit van elementen, de zichtbaarheid van landschapselementen 
en patronen en de overeenkomst met de omgeving. 

Herinneringswaardigheid Verbondenheid met een feitelijke historische gebeurtenis, de 
associatie met deze gebeurtenis en de ouderdom van het landschap. 

Inhoudelijke kwaliteit Gaafheid De mate waarin landschapselementen en -patronen in tact zijn. 

Geconserveerdheid De mate waarin het oorspronkelijke karakter is behouden. 

Fysieke kwaliteit Zeldzaamheid Het aantal vergelijkbare landschapstypen (patronen, lijnen, 
elementen, van goede fysieke kwaliteit en uit dezelfde periode 
binnen de zelfde regio). 

Informativiteit  De betekenis voor de wetenschap, de mate waarin het element 
sporen toont van zijn ontwikkeling en de afleesbaarheid van de 
ontstaansgeschiedenis van het landschap. 

Samenhangendheid De mate waarin elementen onderdeel vormt van een grotere 
eenheid, de mate waarin een element de samenhang begrijpelijk 
maakt, de mate van samenhang met de archeologische context en de 
mate van samenhang met de stedenbouwkundige context. 

Representativiteit De kenmerkendheid voor een bepaald gebied, periode of menselijke 
activiteit en daarnaast op het aantal vergelijkbare landschapstypen. 

                                                           
143

 Koppert, 2013, 2, 10-11. 
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Vorig jaar is voor het eerst ook een aanzet gedaan om te komen tot een model die specifiek gericht is 
op het waarderen van historische wegen.144 Aan de hand van verschillende waarderingsmodellen 
hebben Hanne van Herck en Bram Vannieuwenhuyze een model opgesteld waarbij rekening word 
gehouden met vijf thema’s, onderverdeeld in totaal 26 waarderingscriteria (tabel 6.3):   
 
Tabel 6.3: Waarderingscriteria voor historische wegen, door: Vannieuwenhuyze & Van Herck, 2016, 19-20. 

 

 
 
De twee waarderingsmodellen komen op grote lijnen overeen, waarbij het model van Van Herck & 
Vannieuwenhuyze meer gespecificeerd is. Wat nog wel mist binnen dit laatste model is de 
informativiteit als waarde. Daarbij is voor het model van Van Herck & Vannieuwenhuyze nog geen 
specificatie gegeven van de 26 waarderingscriteria. 
 
Methode 
Om de hooiwegen in de onderzoeksgebieden te waarderen is gebruikt gemaakt van het meer 
gespecificeerde model van Van Herck & Vannieuwenhuyze, aangevuld met de informatieve waarde 
vanuit de Milieueffectrapportage. In de onderstaande tabel is een operationalisering gemaakt per 
waarderingscriterium (tabel 6.4). Voor elke geïnventariseerde hooiweg is in GIS een binaire 
waardering gegeven op basis van deze aspecten: 1 punt betekent dat de hooiweg voor dat 
waarderingscriterium van waarde is en 0 punten betekent dat waarderingscriterium niet van 
toepassing is op de weg. Theoretisch gezien wordt de waarde per hooiweg dus uitgedrukt in een 
waarde tussen de 0 en 27 punten. 
 
  

                                                           
144

 Van Herck &Vannieuwenhuyze, 2016, 18-20.  

Cultuurhistorische waarde 
 Archeologische betekenis 
 Sporen uit verschillende tijdsvakken 
 Technologische betekenis 
 Relatie met een gebeurtenis 
 Relatie met een bouwkundig relict 
 Relatie met een natuurkundig relict 
 Zeldzaam 
 Representativiteit 

 
Sociaal-culturele waarde 

 Economische betekenis 
 Artistieke betekenis 
 Religieuze betekenis 
 Recreatief gebruik 
 Symboolwaarde 
 Relatie met culturele praktijk 
 Relatie met persoon 
 Relatie met verhaal 

 

 
 

Esthetische waarde 
 Beeldbepalende waarde 
 Ensemblewaarde 
 Belevingswaarde 
 Herkenbaarheid 
 Gaafheid 

 
Natuurwetenschappelijke waarde 

 Geomorfologie en aardkundige 
waarden 

 Biodiversiteit 
 
Ruimtelijk-structurele waarde 

 Structuurbepalend 
 Ruimtelijk zeldzaam 
 Ruimtelijk gaaf 
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Tabel 6.4: Operationalisering van de waarderingsmethode waarmee de hooiwegen beoordeeld zijn. 

 
Type waarde  Waarderingscriteria Operationalisering Bron 

Cultuurhistorische waarde 1.1 Archeologische 
betekenis 

De hooiweg vormt een (mogelijke) 
ontginningsas. 

Archeologische 
onderzoeken 

 1.2 Sporen uit 
verschillende 
tijdsvakken 

Dit is lastig omdat van vóór de achttiende 
eeuw weinig tot geen geschikt 
kaartmateriaal beschikbaar is om de tracés 
van de hooiwegen te achterhalen. Daarom 
is voor de volgende operationalisering 
gekozen: 
Als de hooiweg het merendeel van de 
reconstructiekaarten staat of op zowel de 
oudste als de nieuwste bronkaart. 

Oude kaarten, gemaakte 
reconstructie hooiwegen 
H3,4,5  

 1.3 Technologische 
betekenis 

De hooiweg is een door de mens 
opgeworpen nog bestaande hoogte. 

Oude kaarten, 
hoogtekaart, 
historische informatie 

 1.4 Relatie met een 
historische 
gebeurtenis of proces 

De hooiweg wordt in verband gebracht met 
een specifieke historische gebeurtenis of 
proces. 

Historische informatie 

 1.5 Relatie met een 
bouwkundig relict 

De hooiweg wordt in verband gebracht met 
een bouwkundig relict, bijv. als 
toegangsweg tot een verdwenen kerk, 
uithof, brug, boerderij e.d. 

Oude kaarten 
Historische informatie 

 1.6 Relatie met een 
aardkundig of 
ecologisch relict 

De hooiweg wordt in verband gebracht met 
een aardkundig of ecologisch relict, bijv. een 
pingoruïne. 

Landschappelijke 
themakaarten (bv. 
geomorfologische kaart 
en bodemkaart), 
oude kaarten 

 1.7 Zeldzaam De hooiweg is zeldzaam in bijvoorbeeld 
ligging, naamgeving of vorm. Bijv. de Emmer 
Hooy dijk en Berger Hooy dijk als enige 
hooiwegen in het gebied met een 
verwijzende naamgeving. 

Oude kaarten, historische 
informatie 

 1.8 Representativiteit De hooiweg voldoet aan het beeld van een 
hooiweg: ligging vanaf een dorp naar 
hooiland, waarbij de hooiweg evt. licht 
verhoogd is in het lage gebied. Wat betreft 
de interlokale hooiwegen in Opsterland: 
ligging van de hooiweg tussen de bovenloop 
van een beek en een reeks dorpen richting 
een hooilandcomplex. 

Veldwerk, oude kaarten 

Sociaal-culturele waarde 2.1 Economische 
betekenis 

De hooiweg wordt in verband gebracht met 
een economische activiteit. Dit is per 
definitie voor hooiwegen het geval, 
aangezien zij in gebruik waren als 
toevoerroute van hooi voor het agrarische 
gemengde bedrijf, dat zonder hooi het vee 
de winter niet door kreeg. 

Per definitie het geval 

 2.2 Artistieke betekenis De hooiweg wordt in verband gebracht met 
artistieke activiteiten. 

Historische informatie, 
internet 

 2.3 Religieuze betekenis De hooiweg wordt in verband gebracht met 
religieuze activiteiten. 

Historische informatie 

 2.4 Recreatief gebruik De hooiweg wordt in verband gebracht met 
recreatieve activiteiten. Hierbij is rekening 
gehouden met de hooiweg als wandel,  
fiets-, ruiter- en skeelerroute.  

Veldwerk, 
ANWB-informatie 

 2.5 Symboolwaarde De hooiweg heeft een symbolische waarde, 
bijv. wanneer een hooiweg een naam 
had/heeft die verwijst naar het hooi halen: 
hooiweg, miedweg, made- of hooydijk. 

Historische informatie, 
historische kaarten 

 2.6 Relatie met culturele 
praktijk 

De hooiweg wordt in verband gebracht met 
een culturele praktijk. Dit is per definitie het 
geval voor hooiwegen, aangezien de 
hooiweg in verband wordt gebracht met het 
hooi halen met paard en wagen en het wat 
betreft de lokale hooiwegen met het 
gebruik van het gezamenlijk onderhouden 
van de wegen. 
 

Per definitie het geval 
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 2.7 Relatie met persoon De hooiweg wordt in verband gebracht met 
een bepaalde persoon.  

Historische informatie, 
straatnamen 

 2.8 Relatie met verhaal De hooiweg wordt in verband gebracht met 
een bepaald verhaal.  

Historische informatie 

Esthetische waarde 3.1 Beeldbepalende 
waarde 

De hooiweg speelt een beeldbepalende rol 
in het landschap, bijv. wanneer de hooiweg 
afsteekt in het landschap door enerzijds een 
bomenrij of houtwal en anderzijds als 
zichtlijn in een bos.  

Veldwerk 

 3.2 Ensemblewaarde De hooiweg vormt samen met andere 
hooiwegen nog een systeem ter ontsluiting 
van de hooilanden naar de dorpen, waarbij 
de hooilanden als zodanig nog herkenbaar 
zijn. 

Veldwerk, huidige situatie 
zoals hierboven in kaart 
gebracht 

 3.3 Belevingswaarde De hooiweg is niet verdwenen en de 
omgeving geeft een indruk van de vroegere 
situatie.  

Veldwerk, huidige situatie 
zoals hierboven in kaart 
gebracht. 

 3.4 Herkenbaarheid De hooiweg is als zodanig nog herkenbaar, 
dat wil zeggen dat de hooiweg vanuit het 
dorp of de dorpen nog toegang verschaft 
tot de graslanden, waarbij de hooiweg niet 
verdwenen of opgeschaald is of als de 
hooiweg nog een herkenbare naam draagt. 

Veldwerk, huidige situatie 
zoals hierboven in kaart 
gebracht 

 3.5 Gaafheid De hooiweg is nog in de oorspronkelijke 
vorm aanwezig, dat wil zeggen onverhard 
en onvergraven, eventueel wel met grint of 
puin aangemaakt. 

Veldwerk, huidige situatie 
zoals hierboven in kaart 
gebracht 

Natuurwetenschappelijke 
waarde 

4.1 Geomorfologie en 
aardkundige waarden 

De hooiweg heeft een bijzondere 
geomorfologische of aardkundige vorm, 
bijv. als dijk. 

Landschappelijke 
themakaarten (bv. 
geomorfologische kaart 
en bodemkaart), 
oude kaarten 

 4.2 Biodiversiteit De hooiweg omvat houtsingels met 
laaggroei of bloeiende bermen. 

Veldwerk 

Ruimtelijk-structurele 
waarde 

5.1 Structuurbepalend De hooiweg speelt een structuurvormende 
rol, dat wil zeggen dat de hooiweg als 
scheidslijn tussen verschillende 
verkavelinsblokken optreed. 

Oude kaarten, 
verkavelingspatroon 

 5.2 Ruimtelijk zeldzaam Een dergelijke hooiweg komt weinig voor in 
de omgeving. 

Oude kaarten  

 5.3 Ruimtelijk gaaf Als het gehele traject van de hooiweg is nog 
in tact, voor zo ver als bekend op de 
reconstructiekaarten, evt. met kleine 
onderbrekingen door doorkruising met 
nieuwere (water)wegen of enige verlegging 
van de weg. 

Huidige situatie, zoals 
hierboven in kaart 
gebracht 

Informatieve waarde 6.1 Wetenschappelijke 
betekenis 

De hooiweg toont sporen van de 
landschappelijke ontwikkeling en vergroot 
de afleesbaarheid van het landschap. Dit is 
in principe het geval voor alle nog 
bestaande hooiwegen en ook de verdwenen 
hooiwegen waarvan structuren nog 
zichtbaar zijn in het landschap. 

Huidige situatie, zoals 
hierboven in kaart 
gebracht. 

 
 
Waardering 
Per onderzoeksgebied is de waardering uitgedrukt in een kaartbeeld. De hooiwegen zijn op een 
waardering uitgekomen van maximaal 16 en minimaal 2 punten. Het minimum van 2 punten komt 
door de economische betekenis (2.1) en de relatie met de culturele praktijk (2.6) die per definitie van 
toepassing zijn voor de hooiwegen. Voor de meeste verdwenen hooiwegen zijn de andere aspecten 
niet van toepassing en komen daarom met een laagste waardering van 2 punten naar voren. De 
waardering per waarderingscriterium is in kaartvorm terug te vinden in bijlage 6. 
 
Op de onderstaande kaart is de waardering weergegeven van de hooiwegen naar de Hallumer-, 
Marrumer- en Wânswerter mieden (afb. 6.16). De hooiweg langs de Hallumer trekvaart springt hier 
duidelijk uit met een waarde van 13 punten. Hoewel dit pad eerder als trekweg wordt herkend, dan 
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als hooiweg (3.4) heeft deze hooiweg technologische betekenis (1.3), recreatieve waarde (2.4), 
beeldbepalende waarde (3.1), gaafheid (3.5) en geomorfologische en aardkundige waarde (4.1). Dit is 
bovenop de waarden die grote delen van de oude miedwegen ook hebben: sporen uit verschillende 
tijdvakken (1.2), ensemble waarde (3.2), belevingswaarde (3.3) en grotendeels ruimtelijk gaaf (5.3). 
De Marrumer Miedweg heeft daarbij een iets hogere waarde dan de andere oude miedwegen door 
de gaafheid (3.5) van het deel bij het Oogvliet. 
 

 
 
Afbeelding 6.16: Op deze kaart is de waardering van de hooiwegen naar de Hallumer-, Marrumer- en Wânswerter 
mieden weergegeven. De score loopt van minimaal 2 tot maximaal 12 punten. De Hallumer Trekweg heeft de hoogste 
waardering gekregen, al wordt deze weg eerder geassocieerd met de functie als trekweg  

 
De volgende kaart toont de waardering van de hooiwegen naar het Boornedal (afb. 6.17). Het 
onverharde deel van de Kolderveen boven Terwispel heeft de hoogste waardering met 15 punten. 
Direct daarop volgen de Nije Heawei, het onverharde deel van de Bûtewei tussen Hemrik en 
Lippenhuizen, de Walle ten zuidwesten van Beetsterzwaag, de Aldedyk bij Terwispel, de Krümme 
Swienswei ten zuiden van Nij Beets en het uiteinde van de Riperwei bij de Ûlesprong met 13 punten. 
Het zijn voornamelijk de archeologische betekenis (1.1), sporen uit verschillende tijdvakken (1.2), 
technologische betekenis (1.3), symboolwaarde (2.5), gaafheid (3.5) en de geomorfologische en 
aardkundige waarde (4.1) die deze wegen doen onderscheiden. 
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Afbeelding 6.17: Op deze kaart is de waardering van de hooiwegen naar het Boornedal weergegeven. De score loopt van 
minimaal 2 tot maximaal 15 punten. Het onverharde deel van de Kolderveen heeft de hoogste waardering gekregen. 
Daarop volgt een groot aantal hooiwegen met 14 en 13 punten.  

 
 

 
 

Afbeelding 6.18: Op deze kaart is de waardering van de hooiwegen naar het Sleenerstroomgebied weergegeven. De 
score loopt van minimaal 2 tot maximaal 16 punten. Ondanks dat hier veel hooiwegen zijn verdwenen, heeft de 
Sleenerweg de hoogste score behaald van de hooiwegen in de drie onderzoekgebieden. Daarnaast hebben ook het 
zandpad vanaf de Schaapdijk ten zuiden van Erm, de Zetelveenweg ten westen van Erm en de Zandzoom ten westen van 
Noordbarge een hoge waardering gekregen tussen de 13 en 15 punten. 
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De laatste kaart toont de waardering van de hooiwegen naar het Sleenerstroomgebied (afb. 6.18). De 
Sleenerweg/Emmerstraat tussen Emmen en Sleen en het zandpad vanaf de Schaapdijk ten zuiden 
van Erm scoren het hoogst met 16 punten. Deze wegen onderscheiden zich voornamelijk op 
technologische betekenis (1.3), zeldzaamheid (1.7 Sleenerweg), symboolwaarde (2.5 Sleenerweg), 
beeldbepalende waarde (3.1), gaafheid (3.5 zandpad), geomorfologische en aardkundige waarde 
(4.1), biodiversiteit (4.2) en zijn daarbij structuurbepalend (5.1) en ruimtelijk gaaf (5.3). De andere 
wegen met een relatief hoge waardering zijn de Zetelveenweg ten westen van Erm en de Zandzoom 
ten westen van Noordbarge. Evenals de Sleenerweg/Emmerstraat en het zandpad vanaf de 
Schaapdijk onderscheiden deze wegen zich met waarden als sporen uit verschillende tijdvakken (1.2), 
representativiteit (1.8) en recreatief gebruik (2.4).  
 
Al met al geeft de waarderingsmethode een gedetailleerd beeld van de verschillende waarden en 
laat in één oogopslag zijn welke hooiwegen van grootste waarde zijn. Het zou mooi zijn als de 
waardering van de hooiwegen uitgevoerd kan worden in combinatie met de waardering van andere 
historische wegen in het gebied, aangezien de hooiwegen onderdeel zijn van een groter 
wegennetwerk. Qua tijdsoverweging voert het te ver om dat binnen het bereik van dit onderzoek uit 
te voeren.  
 Een punt van discussie is of de verdwenen hooiwegen in de waardering dienen te worden 
meegenomen. In principe zouden deze weggelaten kunnen worden, aangezien ze per definitie met 
een lage waardering uit de bus komen. Er is voor gekozen deze wegen wel mee te nemen in de 
waardering voor het geval dat een planvormer een verdwenen weg zou willen laten terugkomen in 
een nieuw plan voor het betreffende gebied. 
 Tot slot bestaat er enige zorg over de uitvoerbaarheid in de praktijk door de 
arbeidsintensiviteit van de waardering. Een oplossing hiervoor zou zijn om de waardering met een 
selectie van de waarderingscriteria uit te voeren, gebaseerd op wat de planvormer van belang acht. 
 
 

6.4 Aanbevelingen voor de toekomstige erfgoedzorg en ruimtelijke planning 
 
Deze scriptie heeft niet als doel om een concrete uitwerking te maken van manieren waarop 
hooiwegen in ruimtelijke plannen verwerkt kunnen worden. Wel is het van belang om te wijzen op 
de belangrijkste uitdagingen voor de toekomstige erfgoedzorg en de ruimtelijke planning. Het gaat 
om de volgende punten: 
 

 
 
Aangezien de hooiwegen nog een vrij onbekend onderwerp zijn, ligt de eerste uitdaging voor de 
toekomstige erfgoedzorg bij het uitbreiden van de kennis over hooiwegen in Nederland. Ideaal zou 
zijn om dit te onderzoeken binnen de context van de hooiwinning.  
 Een tweede stap is om deze kennis over te brengen op instellingen die te maken hebben met 
de inrichting van het landschap en op educatieve instellingen met aandacht voor cultuurlandschap. 
Het zou goed zijn om lokale initiatieven op te zetten die het onderwerp onder de aandacht brengen, 
aangezien de samenleving steeds meer van onderaf gestuurd wordt. Dit vergroot het draagvlak voor 
het vinden van toepassingen voor de hooiwegen in het huidige landschap. 
 Wanneer de kennisvoorziening op orde is, heeft de ruimtelijke planning handvatten om aan 
de slag te gaan met het vinden van functionele toepassingen voor de hooiwegen. Een functionele 

Ruimtelijke ordening 
 Hooiwegen met hoge waardering 

herkenbaar houden 
 Functionele toepassing vinden voor 

hooiwegen met zo min mogelijk 
karakterverlies 

 

Erfgoedzorg 
 Uitbreiden kennis over hooiwegen en 

hooiwinning 
 Bekendheid verschaffen aan 

hooiwegen door kennisoverdracht 
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toepassing vergroot de kans op consolidatie van de wegen in het landschap. Ideaal zou zijn dat 
daarbij het karakter van de hooiwegen als landelijke route richting de graslanden zoveel mogelijk in 
stand blijft. Dit voegt waarde toe aan de omgeving op het vlak van historische dimensie, 
belevingswaarde, herkenbaarheid en informatieve waarde. Het inpassen van de hooiwegen in het 
toekomstige landschap zal niet altijd mogelijk zijn. Daarom is het van belang om weloverwogen 
keuzes te maken op basis van een waardering van de wegen.  
 
 

6.4 Conclusies 
 
De belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk zijn: 

 Wat betreft de huidige situatie is een duidelijk verschil te zien tussen enerzijds de hooiwegen 
in de studiegebieden op de klei en in het veen en anderzijds de hooiwegen in de 
studiegebieden op het zand. In het eerste geval is een groot aandeel hooiwegen op 
hoofdlijnen nog aanwezig in het landschap, terwijl op het zand het grootste deel van de 
hooiwegen is verdwenen. Dit laatste geldt ook voor het oostelijke deel van Opsterland.  

 Het waarderingsmodel dat is toegepast, geeft een duidelijk inzicht in de verschillende 
waarden van de hooiwegen en kan uitkomst kunnen bieden voor het maken van 
onderbouwde keuzes in de ruimtelijke ordening. De arbeidsintensiviteit bij de uitvoering van 
de waardering kan worden verkleind door te focussen op de waarden die de planvormer van 
belang acht voor het maken van beslissingen.  

 Het model biedt handvatten voor de omgang met de hooiwegen in de toekomst. Toch zijn er 
nog een paar uitdagingen die de toekomstige erfgoedzorg en ruimtelijke ordening het hoofd 
moeten bieden. Dit betreft het vergroten en overdragen van de kennis over hooiwegen en 
het vinden van praktische toepassingen voor de hooiwegen in het huidige en toekomstige 
landschap. 
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7. Conclusies  
 
Dit onderzoek was een interdisciplinair landschapsonderzoek naar de hooiwegen in Noord-Nederland 
vanaf de 18e eeuw. De onderzoeksvraag die hierbij centraal stond was de volgende:  
 
“Waar in Noord-Nederland lagen in het verleden hooiwegen en welke typen kunnen daarin 
worden onderscheiden? Wat kan op basis van een drietal detailstudies worden afgeleid over hun 
ruimtelijke ligging, vorm, naamgeving en vroegere functioneren? En op welke wijze kunnen 
hooiwegen een rol spelen in de toekomstige  erfgoedzorg en ruimtelijke planning?” 
  
Dit onderzoek werd uitgevoerd op basis van archeo(botanisch)-onderzoek, oude kaarten, veldwerk, 
oral history en literatuur, verdeeld over drie thema’s: 

 Ruimtelijke ligging en typologie van hooiwegen in Noord-Nederland;  
 Microregionale detailstudies: ruimtelijke ontwikkeling en vroegere functioneren van 

hooiwegen; 
 Toekomstperspectief: hooiwegen in de toekomstige erfgoedzorg en ruimtelijke planning. 

 
 

7.1 Resultaten 
 
Ruimtelijke ligging en typologie van hooiwegen in Noord-Nederland  
Op basis van de patroonanalyse is gebleken dat voornamelijk onderscheid te maken is tussen lokale 
en interlokale hooiwegen. De interlokale hooiwegen verschaften de boeren uit gebieden waar lokaal 
relatief weinig hooiland te vinden is (dit zijn veelal de bovenstroomse dorpsgebieden), toegang tot de 
grote hooilandcomplexen in het lage veenweidegebied. De lokale hooiwegen verschaffen de boeren 
daarentegen toegang tot de lokaal gelegen hooilanden binnen het eigen dorpsgebied.  
 Wat betreft deze lokale hooiwegen is verschil te maken tussen de lokale hooiwegen in het 
kleigebied en lokale hooiwegen in het zandgebied. Op de klei leidden de hooiwegen naar de lokale 
uitgestrekte kwelderbekkens, terwijl de hooiwegen op het zand voornamelijk toegang verschaften 
tot hooilanden in de lokale beekdalen die door het landschap kronkelen.  
 Bovenstaande ondervindingen vormden het uitgangspunt voor het maken van de volgende 
typologie van hooiwegen in Noord-Nederland:  

 Lokale hooiwegen op de klei;  
 Interlokale hooiwegen naar het veenweidegebied;  
 Lokale hooiwegen op het zand. 

   
Hooiwegen naar Hallumer, Marrumer en Wânswerter mieden  
De lokale hooiwegen op de klei zijn onderzocht in het gebied van Hallum, Marrum en Wânswert in 
het noorden van Friesland. De hooiwegen vanuit Hallum en Marrum vertrekken vanaf de kwelderrug 
richting de zuidoostelijk gelegen mieden. De wegen volgen het patroon van de oude geulen en 
kreken en ontwijken daarbij de laagste en natste delen van het landschap. Later zijn ook hooiwegen 
ontstaan langs de nieuw gegraven vaarten. In het gebied van Wânswert is de situatie anders. Dit 
terpdorp ligt midden in het kwelderbekken, waarbij de hooiwegen in verschillende richtingen vanuit 
het dorp vertrekken richting de omliggende mieden. De hooiwegen die namen droegen en vaak nog 
dragen met daarin de benaming ‘miedweg’ lijken de oudste hooiwegen te zijn. Het blijft onduidelijk 
wanneer deze wegen zijn ontstaan, maar aangezien deze oudere wegen veelal de patronen volgen 
van het voordijkse landschap en in ieder geval sinds de 18e eeuw een relatief vaste ligging kennen, is 
het vermoeden groot dat de oudste wegen al voor de 10e eeuw in het landschap aanwezig waren.    
 De boeren in het onderzoeksgebied bezaten in de 19e eeuw hun hooiland voornamelijk 
binnen de eigen of aangrenzende parochie. Op basis hiervan is aangenomen dat de hooiwegen in dit 
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gebied in de 19e eeuw door lokale boeren werden gebruikt. Dat wil zeggen: door boeren uit het 
dorpsgebied waarin de hooiwegen en hooilanden zich bevonden of boeren uit een naburig dorp. 
 Uit het persoonlijke verhaal van de geïnterviewde boer uit Hallum blijkt dat de hooiwegen in 
het gebied in de 19e en 20e eeuw openbare modderpaden zijn geweest van ongeveer drie meter 
breed. In de loop van de tijd zijn deze wegen verhard met puin en hadden vaak een strook gras in het 
midden. Iedereen mocht deze wegen gebruiken, maar daarbij bestond een morele plicht om de 
wegen te onderhouden. Als de weg kapot werd gereden, dan werd dit opgeknapt met puin.  
 Ook blijkt dat de hooiwegen werden gebruikt om het hooi naar de boerderij te brengen. Dit 
gebeurde tot in de 20e eeuw met paard en hooiwagen. In de 20e eeuw ondervond de hooiwinning 
grote veranderingen, waarbij voortaan maaimachines en trekkers werden ingezet. Met de 
technologische vooruitgang, ontstond de noodzaak voor bredere wegen. De hooiwegen zijn in de 
periode van de ruilverkavelingen tussen 1971 en 1981 veelal rechtgetrokken, verbreed en 
geasfalteerd. 

 
Hooiwegen naar het Boornedal 
De interlokale hooiwegen naar het veenweidegebied zijn onderzocht in de gemeente Opsterland in 
Zuidoost-Friesland. De hooiwegen in dit gebied zijn veelal interlokale wegen die boeren uit 
verschillende bovenstrooms gelegen dorpen toegang verschaften tot het hooilandcomplex in het 
westen van het gebied. In veel gevallen lijken de wegen een afscheiding te vormen tussen 
verschillende ontginningsblokken. Dit kan betekenen dat deze wegen sinds de ontginning op vrijwel 
dezelfde plek hebben gelegen. Aangezien het hooilandcomplex pas na de 13e eeuw als zodanig in 
gebruik is genomen, is het vermoeden dat deze wegen naar verloop van tijd pas de functie als 
hooiweg hebben verkregen. De interlokale routes hebben een lengte tussen de 10 en 20 kilometer 
en bevinden zich bovenstrooms parallel aan het Koningsdiep. Westwaarts voorbij Oud Beets en 
Terwispel spreiden de wegen zich uit over het gebied. Ook hebben verschillende wegen een naam 
gehad met daarin het toponiem ‘hooy weg’ en liggen vaak als laag dijkje in het landschap.  
 Bovenstrooms zijn daarnaast ook tal van hooiwegen gevonden met een meer lokaal karakter. 
Het zijn de paden die haaks staan op de interlokale ‘buitenwegen’ en richting het beekdal lopen. Op 
de onderzochte kaarten zijn van deze lokale wegen doorgaans geen namen gevonden. De paden zijn 
tussen 1718 en 1929 vaak van tracé gewisseld, waarbij de wegen uit 1718 nog het grillige patroon 
van de toen nog onontgonnen heide volgen. Wanneer deze hooiwegen in gebruik zijn genomen, is 
door het grillige verloop lastig te zeggen. Het vermoeden is dat hier in ieder geval na de eerste 
opschuiving van de nederzettingen (12e eeuw) al paden naar het beekdal zullen hebben gelopen, 
maar hierover is geen duidelijkheid.  
 De boeren in Opsterland bezaten hun hooiland in de 19e eeuw zoveel mogelijk binnen de 
eigen parochie. De meeste bovenstroomse lokale hooiwegen zullen dus door lokale boeren zijn 
gebruikt. Hier was het aanbod aan hooiland echter beperkt, waardoor veel boeren waren 
aangewezen op hooiland in het hooilandcomplex ten westen van Beets (nu: Oud Beets) en Terwispel. 
Het zijn de boeren uit Beetsterzwaag, Olterterp, Ureterp, Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen die 
hooilanden bezaten in het gebied ten westen van Beets, waarbij de drie laatst genoemden het 
Koningsdiep moesten oversteken om hier te komen. Boeren uit de dorpen Terwispel, Lippenhuizen, 
Langezwaag, Kortezwaag en Gorredijk bezaten hooilanden in het gebied ten westen van Terwispel. 
Tussen deze twee gebieden lag het Koningsdiep als duidelijke scheiding. 
 Uit het persoonlijke verhaal van de geïnterviewde boer uit Terwispel blijkt dat de hooiwegen 
in het gebied in de 19e en 20e eeuw veelal zandwegen waren die in het ene geval door de gebruikers 
zelf onderhouden diende te worden en in het andere geval was dit de verantwoordelijkheid van de 
polder. Het onderhoud werd gedaan door gaten op te vullen met zand. Op it Learzepaad mocht geen 
puin gebruikt worden.  
 De hooiwegen werden gebruikt om het hooi naar de boerderij te brengen. Dit gebeurde tot 
in de 20e eeuw met paard en hooiwagen. Evenals in het noorden van Friesland werden later 
maaimachines en trekkers ingezet, maar ondanks dit is in Opsterland een relatief groot aandeel 
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hooiwegen nog vrijwel onveranderd gebleven, aangezien de landschappelijke ingrepen voornamelijk 
hebben plaatsgevonden in het midden en westen van Opsterland. 
 
Hooiwegen naar het Sleenerstroomgebied 
De lokale hooiwegen op het zand zijn onderzocht in het gebied van Noord-Sleen, Sleen, Erm, Den 
Hool en Emmen. De hooiwegen liepen voornamelijk vanuit de dorpen over het veld richting de 
hooilanden. Daarbij werd een zo hoog en droog mogelijke route gevolgd. Waar de hooiwegen het 
veld passeerden zijn de routes vaak verlegd in verband met het mulle zand en de zandverstuivingen 
die ontstonden bij het kapot rijden van het karrenspoor. Dit was veel minder het geval in de lager 
gelegen nattere beekdalen. Het lijkt erop dat de delen van de routes in het beekdal het oudste tracé 
hebben gehad. De naamgeving van de hooiwegen wordt op de onderzochte kaarten veelal niet 
duidelijk. De wegen waarvan wel een naam naar voren is gekomen, hebben veelal een benaming die 
eindigt op ‘dijk’, waarbij de Emmer Hooy dijk en de Berger Hooy dijk een directe verwijzing zijn naar 
de hooiwinning in het gebied. Ook zijn er namen van hooiwegen bekend als de Kampmoat weg, de 
Tipmoa, de Grootmoatendiek en de Smalmassendiekien, maar is onduidelijk waar deze wegen precies 
hebben gelegen. 
 In de 19e eeuw waren het voornamelijk lokale boeren uit nabijgelegen dorpen die hooiland in 
bezit hadden in het beekdal van de Sleenerstroom en zodoende gebruik zullen hebben gemaakt van 
de hooiwegen naar deze hooilanden. Onder lokale boeren is ook hier verstaan: boeren uit het 
dorpsgebied waarin de hooiwegen en hooilanden zich bevonden of boeren uit een naburig dorp. 
 Uit het persoonlijke verhaal van de geïnterviewde boerin uit Sleen blijkt dat de hooiwegen in 
het gebied voorheen zandwegen waren met een breedte van een paard en wagen. De wegen waren 
in eigendom van de boermarke, waarbij het jaarlijkse onderhoud werd gedaan door de boeren zelf.  
 Wat betreft hooiwinning vonden dezelfde technologische veranderingen plaats als in de twee 
andere gebieden en ontstond er vraag naar een efficiëntere indeling van het agrarische landschap. 
Met de ruilverkavelingen van 1955-1977 zijn de hooiwegen in het gebied verhard geraakt, maar ook 
veelal uit het landschap verdwenen. Het gehele beekdal is toen veranderd, waarbij de hooilanden 
geschikt werden gemaakt als weiland of zelfs als akkerland. 
 
Over het algemeen blijkt dat de hooiwegen vanaf de hoogste en bewoonde delen van het landschap 
naar lagergelegen onbewoonde hooilanden liepen. Daarbij volgden de oudere routes de hoogste 
delen van het landschap. Een andere overeenkomst is dat alle paden voorheen karrensporen waren. 
In de 19e eeuw zijn de paden op de klei en naar het veenweidegebied veelal verhard met puin of 
steenslag, terwijl de hooiwegen op het zand veelal nog zandpaden bleven. In de 20e eeuw zijn de 
hooiwegen in alle drie gebieden in meer of mindere mate grotendeels verhard met asfalt of in 
onbruik geraakt door aanpassingen in het landschap. 
 
Toekomstperspectief: hooiwegen in de toekomstige erfgoedzorg en ruimtelijke planning  
Wat betreft de huidige situatie van de hooiwegen is een duidelijk verschil te zien tussen enerzijds de 
hooiwegen in de studiegebieden op de klei en in het veen en anderzijds de hooiwegen in de 
studiegebieden op het zand. In het eerste geval is een groot aandeel hooiwegen op hoofdlijnen nog 
aanwezig in het landschap, terwijl op het zand het grootste deel van de hooiwegen is verdwenen. Dit 
laatste geldt ook voor het oostelijke deel van Opsterland, dat na ontginning al vrij snel op het zand 
kwam te liggen. De uitgevoerde waardering geeft een duidelijk inzicht in de verschillende waarden 
van de hooiwegen en kan uitkomst bieden voor het maken van onderbouwde keuzes in de 
ruimtelijke ordening, waardoor het model handvatten biedt voor de omgang met de hooiwegen in de 
toekomst. Toch zijn er nog een paar uitdagingen die de toekomstige erfgoedzorg en ruimtelijke 
ordening het hoofd moeten bieden. Dit betreft het vergroten en overdragen van de kennis over 
hooiwegen en het vinden van praktische toepassingen voor de hooiwegen in het huidige en 
toekomstige landschap. 
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7.2 Discussie 
 
Dit onderzoek was voornamelijk een patroonanalyse met de focus op de periode vanaf 18e eeuw. 
Reden hiervoor is de zeer geringe hoeveelheid bronnen met betrekking tot eerdere perioden.  
 Een verdieping van dit onderzoek had nog wel kunnen plaatsvinden door op zoek te gaan 
naar archiefbronnen met betrekking tot de verpachting van de verschillende hooilanden in 
grootgrond- of kerkelijk bezit. Hiermee was mogelijk een nauwkeuriger inzicht te geven in de 
gebruikers van de hooilanden en zo ook de gebruikers van de hooiwegen. Wellicht kan hiermee ook 
meer duidelijk worden over het onderhoud en de staat van de hooiwegen naar deze percelen. Om 
tijdsoverwegingen is binnen deze scriptie van dit verdiepende onderzoek afgezien. 
 Door de afwezigheid van oudere bronnen is de ontstaanswijze van de verschillende 
hooiwegen lastig in beeld te brengen. Wel blijkt uit geschetste landschappelijke en historische 
context in de detailstudies dat de hooiwegen naar de veenweidegebieden en op het zand mogelijk 
van Middeleeuwse ouderdom zijn en de hooiwegen op de klei mogelijk deels al zijn gevormd vóór de 
Romeinse tijd. Toch zou specifiekere kennis over de ontstaanswijze van de hooiwegen bijdragen aan 
een beter begrip van de ligging en de vorm van de hooiwegen. Dit had eventueel aan de hand van 
bodemkundig onderzoek meer inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Hier is vanaf gezien vanwege 
tijdsoverwegingen in combinatie met het missen van specifieke specialistische kennis met betrekking 
tot het dateren van bodemlagen.  
 Tot slot was het achteraf gezien interessant geweest om binnen dit onderzoek als 
microregionale detailstudie van ‘lokale hooiwegen op de klei’ te kiezen voor het gebied ten zuiden 
van Winsum in de provincie Groningen, aangezien onderzoek naar hooiwegen in deze provincie nog 
geheel ontbreekt.  
 
 

7.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
Ondanks de beperktheid aan bronnen zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op het proces van 
ontstaan van de hooiwegen. Mogelijk is dit inzichtelijk te krijgen door middel van gedegen 
archiefonderzoek in combinatie met bodemkundig en archeo(botanisch) onderzoek. Met het 
bodemkundig onderzoek zou een datering gemaakt kunnen worden van de bodemlagen vlak naast of 
op de plaats van de (voormalige) hooiwegen. 
 Als onderdeel daarvan zou verdiepend onderzoek kunnen plaatsvinden naar de 
eigendomsverhoudingen van de hooilanden, van zowel vóór als na de 18e eeuw. Mogelijk bestaan er 
lokale archieven van families met hooiland in grootgrondbezit of van boermarken en parochies, 
waarmee inzicht is te verkrijgen in de achtergrond van pachters en eigenaren en in gemaakte 
afspraken met betrekking tot de wegen op of naar de hooilandpercelen. Met name voor de grote 
hooilandcomplexen met interlokale hooiwegen is het interessant om aan te tonen hoe men hier aan 
het bezit was gekomen en welke processen hier specifiek een rol bij speelden. Zo is mogelijk grip te 
krijgen op het ontstaan van de lange hooiwegen. 
 Ook zou onderzoek naar verschillende typen hooiwegen uitgevoerd kunnen worden voor 
gebieden in andere delen in Nederland. Hooiwinning heeft door heel Nederland plaatsgevonden, 
maar over de hooiwegen naar deze hooilanden is specifiek vrijwel niets onderzocht.   
 Tot slot zou onderzoek gedaan kunnen worden naar de hooiwaterwegen in het Lage Midden 
van Friesland. Het vervoer van hooi was hier door beperkte draagkracht van de bodem niet mogelijk 
over land en werd daarom via het fijnmazige waterstelsel vanaf de hooilanden naar de boerderijen 
gebracht. Binnen deze scriptie is voor deze vorm van ‘hooiwegen’ maar weinig aandacht geweest, 
terwijl dit in de natste gebieden de enige manier was om het hooi binnen te brengen. 
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Bijlage 1: 
 
Bijlage bij hoofdstuk 1. De naamgeving van hooiwegen. 
 
In de literatuur zijn veel namen van hooiwegen te vinden.145 Vaak is de vroegere functie als hooiweg 
aan deze namen af te leiden, bijvoorbeeld doordat de weg heel simpel ‘hooiweg’ of ‘hooidijk’ heet. 
Het woord hooi in de hooiwegnamen lijkt doorgaans gevolgd te worden door -weg, -dijk, of -laan en 
soms voorafgegaan door een toelichtend deel die te maken heeft met het landschap, de vegetatie of 
het eigendom.146  
 Naast het toponiem ‘hooi-‘ is ook ‘made-‘ een veel voorkomende vorm. Hiervoor geldt het 
zelfde als bovenstaande. Volgens Theo Spek betekent het Oudnederlandse woord made ‘hooiland’. 
Volgens specialisten is dit afgeleid van het Indo-Germaanse woord ‘mad’ dat ‘nat doordrenkt, 
overstroomd’ betekent. Volgens Spek zal de grondbetekenis van het toponiem made dan ook iets in 
de richting zijn van ‘overstroomd, met water doordrenkt land’. Verder maakt hij duidelijk dat in de 
literatuur vaak wordt verondersteld dat made is afgeleid van het werkwoord maaien, zo ook in het 
standaardwerk op het gebied van toponymie van Schönfeld (Schönfeld, 1950, pp.84-85), maar Spek 
betwijfelt of dit te rijmen valt met de bovenstaande etymologische afleiding. Hij stelt: “De natheid 
van het terrein lijkt bij de naamgeving primair te zijn geweest, de functie van gemaaid hooiland 
secundair.” Vanuit dit oogpunt is het volgens hem niet ondenkbaar dat het toponiem ‘made’ zelfs 
teruggaat tot de periode waarin hooiland nog geen enkele rol speelde in het agrarische systeem.147 
 Per regio kan overigens de uitspraak en de schrijfwijze van ‘hooi’ en ‘made’ verschillen.148 Iets 
om rekening mee te houden in het onderzoek naar hooiwegen. Hieronder is een overzicht gegeven 
van alle verschillende schrijfwijzen van ‘hooi’ en ‘made’ (tabel B1.1). 
 
Tabel B1.1: Verschillende schrijfwijzen van ‘made’ en ‘hooi’. 

 
Made Hooi 

Ma- Meed- Hea- (Fries) 

Maa- Meede- Hoey- 

Maat- Meeden- Hooi- 

Made- Meet- Hooij- 

Maden- Mied- (Fries) Hooy- 

Maed- Miede- (Fries) Hoy- 

Maet- Moa-  

Maod- Moad-  

Maten- Moat-  

Mede-   

 
Naast wegen waaraan de vroegere functie als hooiweg is af te leiden, bestaan er ook veel oude 
hooiwegen met geheel andere namen. Voorbeelden zijn: Krûmme Swynswei,149 Bûtewei,150 Lagelaan 
en Kerkelaan,151 de Oude Dijk, de Nieuwe Dijk en de Stroedijck.152 Om deze hooiwegen te lokaliseren, 
zal dus naar andere aspecten gekeken moeten worden dan de naamgeving. 

                                                           
145

 Wiersma, 2013, 21; Worst, 2012, 83; Zomer, 2010, 10; Brinkkemper e.a., 2009, 129; Bijkerk e.a., 2006; Spek, 
2004, 369, 485; Esveld, 1991, 47; Spahr van der Hoek, 1976, 14-15; Schönfeld, 1950, 148; Friesche 
Volksalmanak, 1885, 25. 
146

 Elerie & Spek, 2009, 87. 
147

 Schönfeld, 1950, 84-85; Spek, 2004, 212-213. 
148

 Schönfeld, 1950, p.23. 
149

 Timmerman & Hoekstra, 1980, 46. 
150

 Wiersma, 2013, 21. 
151

 Brinkkemper e.a., 2009, 129 
152

 Spek, 2004, 369, 485. 
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Bijlage 2:  
 
Bijlage bij hoofdstuk 2. Twee tabellen waarin per gemeente de geïnventariseerde 19e-eeuwse hooiwegen zijn weergegeven. In deze tabellen is informatie te 
vinden over de bron, de oude wegnaam, het toponiem, de typologie en de methode waarop de hooiweg getraceerd is. Tabel 1: Hooiwegen die gevonden 
zijn op de TMK; tabel 2: Hooiwegen die gevonden zijn op de Bonnebladen. 
 

Tabel B2.1: TMK 1850-1864: 
 
Provincie Gemeente Naam op Bonnebladen Hooitoponiem Bron Methode Typologie Lengte km 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 3,1 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 2,5 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 3,1 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,9 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Borger-Odoorn Hooi dijk Hooi TMK Naamgeving Lokale madeweg op het zand 1,7 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,4 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 2,4 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,8 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,2 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,9 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,8 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,9 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 3,2 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,7 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,9 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,9 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 2,3 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,0 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,1 
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Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 2,5 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,0 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,0 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,9 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,0 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,0 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,0 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 3,1 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,1 

Drenthe De Wolden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe De Wolden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe De Wolden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe De Wolden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe De Wolden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,3 

Drenthe De Wolden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe De Wolden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Emmen Emmer Made Dijk Made TMK Naamgeving Lokale madeweg op het zand 3,7 

Drenthe Emmen Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Drenthe Emmen Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 2,5 

Drenthe Hoogeveen Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Meppel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Meppel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Meppel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Meppel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Meppel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Meppel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Meppel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,8 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,7 

Drenthe Noordenveld Hooilandsche laan Hooi TMK Naamgeving Onduidelijk 1,2 

Drenthe Noordenveld Lange madijk Ma TMK Naamgeving Lokale madeweg op het zand 1,2 

Drenthe Noordenveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Noordenveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,7 

Drenthe Noordenveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Noordenveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,8 

Drenthe Noordenveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Noordenveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Drenthe Noordenveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Noordenveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Noordenveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Noordenveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 
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Drenthe Noordenveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,4 

Drenthe Noordenveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Onduidelijk 0,7 

Drenthe Tynaarlo Eeldewolder hooiweg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 5,2 

Drenthe Tynaarlo Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 2,0 

Drenthe Tynaarlo Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,1 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,7 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,4 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,7 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 2,4 

Friesland Achtkarspelen Hooi weg Hooi TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,9 

Friesland Achtkarspelen Hooiweg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 4,2 

Friesland Achtkarspelen Hooiweg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 1,6 

Friesland Achtkarspelen Hooiweg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 1,6 

Friesland Achtkarspelen Kerke laan N.v.t. TMK Literatuur: Brinkkemper e.a., 2009, p.129 Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 4,9 

Friesland Achtkarspelen Lage laan N.v.t. TMK Literatuur: Brinkkemper e.a., 2009, p.129 Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 1,6 

Friesland Achtkarspelen Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 0,6 

Friesland Ameland Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,9 

Friesland Ameland Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,7 

Friesland Dantumadiel Mied weg/Zomer weg Mied TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 4,0 

Friesland De Fryske Marren Hooi weg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 3,9 

Friesland De Fryske Marren Hooiberger laan (?) Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 3,1 

Friesland De Fryske Marren Hooidammer weg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 4,8 

Friesland De Fryske Marren Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 8,8 

Friesland De Fryske Marren Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 3,6 

Friesland Dongeradeel Hooidamsterweg Hooi TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 2,5 

Friesland Dongeradeel Mied weg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 0,9 

Friesland Dongeradeel Mied weg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,0 

Friesland Dongeradeel Miedweg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 0,7 

Friesland Dongeradeel Miedweg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,4 

Friesland Dongeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,2 

Friesland Dongeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,4 

Friesland Dongeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 2,3 

Friesland Dongeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,2 

Friesland Dongeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,8 

Friesland Ferwerderadiel Mied weg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 3,7 

Friesland Ferwerderadiel Mied weg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 4,2 

Friesland Ferwerderadiel Mied weg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,8 

Friesland Ferwerderadiel Mied weg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 3,0 

Friesland Ferwerderadiel Mied weg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 4,4 

Friesland Ferwerderadiel Miedweg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 3,6 

Friesland Ferwerderadiel Miedweg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 0,9 

Friesland Ferwerderadiel Miedweg Mied TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 2,2 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Onduidelijk 0,8 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 3,6 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,7 
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Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,4 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,4 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,0 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,2 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,4 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,4 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,7 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,6 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,7 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,7 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,7 

Friesland Franekeradeel Buise Miedweg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,3 

Friesland Franekeradeel Firdgumer Miedlaan Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 2,7 

Friesland Franekeradeel Mied weg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,9 

Friesland Franekeradeel Miedlaan Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,7 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 2,6 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,4 

Friesland Harlingen Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,6 

Friesland Harlingen Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,2 

Friesland het Bildt Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,5 

Friesland het Bildt Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,8 

Friesland Leeuwarden Goutumer mied weg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 3,1 

Friesland Leeuwarden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 2,4 

Friesland Leeuwarden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Onduidelijk 0,2 

Friesland Leeuwarderadeel Mied weg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 3,6 

Friesland Leeuwarderadeel Mied weg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 0,3 

Friesland Leeuwarderadeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Onduidelijk 1,6 

Friesland Littenseradiel Mantgumer Hooiweg Hooi TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 2,2 

Friesland Littenseradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,2 

Friesland Littenseradiel Noordbuurster hooiweg Hooi TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 2,6 

Friesland Littenseradiel Weidumer hooiweg Hooi TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 2,0 

Friesland Menameradiel Hooi weg Hooi TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 2,1 

Friesland Menameradiel Mied weg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 2,6 

Friesland Menameradiel Mied weg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,6 

Friesland Menameradiel Mieddijk Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,7 

Friesland Menameradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,8 

Friesland Menameradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,8 

Friesland Menameradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,9 

Friesland Menameradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,3 

Friesland Menameradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 2,2 

Friesland Menameradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,1 

Friesland Menameradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 2,5 

Friesland Opsterland Buiten weg N.v.t. TMK Literatuur: Wiersma, 2013, p.21 Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 14,8 

Friesland Opsterland Hooi weg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 3,2 

Friesland Opsterland Hooi weg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 4,4 

Friesland Opsterland Kromme en regte zweins weg N.v.t. TMK Literatuur: Timmerman & Hoekstra, 1980, p.46 Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 7,3 

Friesland Opsterland Lange en Korte Rijpster hooiweg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 6,4 

Friesland Opsterland Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 2,4 

Friesland Opsterland Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 0,6 

Friesland Opsterland Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 3,1 
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Friesland Opsterland Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 3,1 

Friesland Opsterland Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 9,6 

Friesland Smallingerland Boornbergumer hooiweg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 6,8 

Friesland Smallingerland Dragster hooiweg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 10,0 

Friesland Smallingerland Hooi weg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 1,7 

Friesland Smallingerland Hooi weg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 2,0 

Friesland Smallingerland Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 2,8 

Friesland Smallingerland Oudegaster hooiweg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 6,9 

Friesland Smallingerland Slinge weg N.v.t. TMK Literatuur: Spahr van der Hoek, 1976, p.15 Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 3,9 

Friesland Súdwest-Fryslân De Laan of Miedweg Mied TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,9 

Friesland Súdwest-Fryslân Hooiweg Hooi TMK Naamgeving Onduidelijk 0,7 

Friesland Súdwest-Fryslân Hooiweg Hooi TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 2,3 

Friesland Tytsjerksteradiel Hooiweg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 5,8 

Friesland Tytsjerksteradiel Hooiweg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 1,9 

Friesland Tytsjerksteradiel Hooiweg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 4,7 

Friesland Tytsjerksteradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 1,8 

Friesland Tytsjerksteradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 0,7 

Friesland Tytsjerksteradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 1,0 

Friesland Tytsjerksteradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Onduidelijk 0,1 

Friesland Weststellingwerf Miedweg of Hooischeen Mied en hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 1,7 

Groningen Appingedam Mede laan Mede TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,4 

Groningen Appingedam Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 3,0 

Groningen Appingedam Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,7 

Groningen Delfzijl Hooi weg Hooi TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 3,0 

Groningen Delfzijl Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 2,0 

Groningen Delfzijl Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,9 

Groningen Eemsmond Meedsterweg Meed TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 3,1 

Groningen Grootegast Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 2,4 

Groningen Grootegast Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 1,3 

Groningen Haren Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 2,2 

Groningen Haren Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,7 

Groningen Haren Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,9 

Groningen Hoogezand-Sappemeer Hooidijk Hooi TMK Naamgeving Lokale madeweg op het zand 2,5 

Groningen Loppersum Enzelenzer meeder weg Meede TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 3,2 

Groningen Marum Hooi weg Hooi TMK Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 4,2 

Groningen Marum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 2,3 

Groningen Marum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 0,5 

Groningen Stadskanaal Mussel Meedijk Mee TMK Naamgeving Lokale madeweg op het zand 3,5 

Groningen Stadskanaal Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 4,5 

Groningen Stadskanaal Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Groningen Stadskanaal Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Groningen Stadskanaal Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Groningen Stadskanaal Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Groningen Stadskanaal Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,8 

Groningen Stadskanaal Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,9 

Groningen Stadskanaal Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 1,6 

Groningen Stadskanaal Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op het zand 0,9 

Groningen Ten Boer Meedener weg Meede TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 4,0 

Groningen Vlagtwedde Zellinger Meeweg Mee TMK Naamgeving Lokale madeweg op het zand 2,2 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,9 
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Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,9 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,3 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,2 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,0 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,2 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,3 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,1 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 3,5 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 2,5 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 2,8 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 2,5 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 2,0 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 2,1 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,2 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 0,2 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 1,6 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 5,3 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 4,7 

Groningen Zuidhorn Meedemer weg (?) Meede TMK Naamgeving Lokale madeweg op de klei 6,2 

Groningen Zuidhorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. TMK Ligging Lokale madeweg op de klei 2,8 

 
 
 
Tabel B2.2: Bonnebladen 1865-1884: 
 
Provincie Gemeente Naam op Bonnebladen Hooitoponiem Bron Methode Typologie Lengte km 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 4,0 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 
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Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Aa en Hunze Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Aa en Hunze Oude Maden weg Maden Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Aa en Hunze Oude Maden weg Maden Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op het zand 1,3 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,3 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 2,9 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,7 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 2,3 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,8 

Drenthe Borger-Odoorn Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Borger-Odoorn Ooster Maatlands dijk Maat Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op het zand 4,7 

Drenthe Coevorden Maats dijk Maat Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op het zand 1,9 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,8 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,2 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 3,4 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 4,2 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,8 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,4 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,1 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,7 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 2,0 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,7 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 
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Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,7 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Coevorden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe De Wolden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Drenthe De Wolden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe De Wolden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe De Wolden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe De Wolden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe De Wolden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe De Wolden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,5 

Drenthe Emmen Emmer Made Dijk Made Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op het zand 6,6 

Drenthe Emmen Maden dijk Maden Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op het zand 1,3 

Drenthe Emmen Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 2,1 

Drenthe Emmen Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 2,2 

Drenthe Hoogeveen Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Meppel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 2,1 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,4 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,4 

Drenthe Midden-Drenthe Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Drenthe Noordenveld Hooilandsche laan Hooi Bonnebladen Naamgeving Onduidelijk 1,3 

Drenthe Noordenveld Lange Madijk Ma Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op het zand 1,1 

Drenthe Tynaarlo Eelderwolder Hooiweg Hooi Bonnebladen Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 5,6 

Drenthe Tynaarlo Hooi dijk Hooi Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op het zand 2,2 

Drenthe Tynaarlo Hooi weg Hooi Bonnebladen Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 1,1 

Drenthe Tynaarlo Ma dijk Ma Bonnebladen Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 1,9 

Drenthe Tynaarlo Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Tynaarlo Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,1 

Drenthe Tynaarlo Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,7 

Drenthe Tynaarlo Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,1 

Drenthe Tynaarlo Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,6 

Drenthe Westerveld Hooiweg Hooi Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op het zand 2,2 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 
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Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,5 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,6 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,6 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,4 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,8 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Drenthe Westerveld Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,9 

Friesland Dantumadiel Mied weg Mied Bonnebladen Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 6,2 

Friesland Dantumadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 1,0 

Friesland De Fryske Marren Hooi weg Hooi Bonnebladen Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 3,8 

Friesland De Fryske Marren Hooiberger laan Hooi Bonnebladen Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 3,1 

Friesland De Fryske Marren Hooidammer weg Hooi Bonnebladen Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 4,9 

Friesland De Fryske Marren Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 8,5 

Friesland De Fryske Marren Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 4,2 

Friesland Dongeradeel Mied weg Mied Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,4 

Friesland Dongeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,3 

Friesland Dongeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,3 

Friesland Dongeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,3 

Friesland Dongeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,1 

Friesland Dongeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 1,1 

Friesland Ferwerderadiel Mied weg Mied Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 4,1 

Friesland Ferwerderadiel Mied weg Mied Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 3,0 

Friesland Ferwerderadiel Mied wegje Mied Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 0,6 

Friesland Ferwerderadiel Miedweg Mied Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 7,5 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,8 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 2,0 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 1,2 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,9 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,6 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,3 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 1,4 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 1,7 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,4 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,9 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,2 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,4 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,6 

Friesland Ferwerderadiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 1,0 

Friesland Ferwerderadiel Zuid Miedweg Mied Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 7,8 

Friesland Franekeradeel Firdgumer Miedweg Mied Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,5 

Friesland Franekeradeel Miedweg Mied Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 3,0 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,9 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,4 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,8 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,2 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,4 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,2 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,3 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,4 
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Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,3 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,3 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,3 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,2 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,1 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,4 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,5 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,7 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 1,5 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,9 

Friesland Franekeradeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,1 

Friesland Harlingen Miedlaan Mied Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,0 

Friesland Harlingen Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 1,0 

Friesland Harlingen Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,3 

Friesland het Bildt Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 2,3 

Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 1,0 

Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 2,0 

Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 0,6 

Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 0,7 

Friesland Leeuwarden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Onduidelijk 3,3 

Friesland Leeuwarden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Onduidelijk 0,2 

Friesland Leeuwarden Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Onduidelijk 0,5 

Friesland Leeuwarderadeel Mied dijk Mied Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 3,4 

Friesland Leeuwarderadeel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,6 

Friesland Menameradiel Hooi weg Hooi Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 2,8 

Friesland Menameradiel Mied weg Mied Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 2,1 

Friesland Menameradiel Mied weg Mied Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 6,3 

Friesland Menameradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,7 

Friesland Menameradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 1,2 

Friesland Menameradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,3 

Friesland Ooststellingwerf Hooi weg Hooi Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op het zand 3,2 

Friesland Opsterland Buiten weg N.v.t. Bonnebladen Literatuur: Wiersma, 2013, p.21 Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 12,8 

Friesland Opsterland Hooi weg Hooi Bonnebladen Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 6,4 

Friesland Opsterland Hooiweg Hooi Bonnebladen Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 3,8 

Friesland Opsterland Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 4,0 

Friesland Smallingerland Boornbergumer Hooiweg Hooi Bonnebladen Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 5,8 

Friesland Smallingerland Drachtster Hooiweg Hooi Bonnebladen Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 8,4 

Friesland Smallingerland Oudegaaster Hooiweg Hooi Bonnebladen Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 10,5 

Friesland Súdwest-Fryslân Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,2 

Friesland Súdwest-Fryslân Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 4,1 

Friesland Súdwest-Fryslân Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 1,2 

Friesland Súdwest-Fryslân Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,5 

Friesland Súdwest-Fryslân Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,6 

Friesland Tytsjerksteradiel Hooi weg Hooi Bonnebladen Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 5,3 

Friesland Tytsjerksteradiel Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 5,3 

Groningen Achtkarspelen Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 1,8 

Groningen Appingedam Meede laan Meede Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,3 

Groningen Bellingwedde Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,8 

Groningen Delfzijl Hooge Meede laan Meede Bonnebladen Naamgeving Onduidelijk 2,7 

Groningen Haren Hooi dijk Hooi Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op het zand 2,1 
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Groningen Haren Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 2,5 

Groningen Haren Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,7 

Groningen Hoogezand-Sappemeer Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,8 

Groningen Hoogezand-Sappemeer Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 2,8 

Groningen Leek Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Onduidelijk 1,7 

Groningen Leek Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Onduidelijk 1,4 

Groningen Leek Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Onduidelijk 2,0 

Groningen Loppersum Enzelenser Meederweg Meede Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 3,2 

Groningen Loppersum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,5 

Groningen Marum Hooi weg Hooi Bonnebladen Naamgeving Interlokale hooiweg van zand naar veenweidegebied 4,2 

Groningen Marum Hooiweg Hooi Bonnebladen Naamgeving Onduidelijk 2,2 

Groningen Marum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Onduidelijk 0,2 

Groningen Marum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Onduidelijk 0,6 

Groningen Menterwolde Hooi laan Hooi Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,0 

Groningen Menterwolde Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 1,0 

Groningen Menterwolde Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 1,4 

Groningen Oldambt Hooilaan Hooi Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op het zand 1,0 

Groningen Oldambt Hooilaan Hooi Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 1,1 

Groningen Oldambt Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,0 

Groningen Oldambt Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,4 

Groningen Stadskanaal Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,3 

Groningen Stadskanaal Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,0 

Groningen Ten Boer Meedener weg Meede Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op de klei 5,2 

Groningen Ten Boer Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,4 

Groningen Ten Boer Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,6 

Groningen Ten Boer Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 1,1 

Groningen Ten Boer Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,8 

Groningen Ten Boer Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,6 

Groningen Vlagtwedde Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 1,2 

Groningen Vlagtwedde Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op het zand 0,2 

Groningen Vlagtwedde Schellinger Meeweg Mee Bonnebladen Naamgeving Lokale madeweg op het zand 2,0 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 2,8 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 3,6 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 3,4 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 3,0 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 1,1 

Groningen Winsum Niet aangegeven op de kaart N.v.t. Bonnebladen Ligging Lokale madeweg op de klei 0,5 
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Bijlage 3:  
 
Bijlage bij hoofdstuk 3. Een overzicht van de states en stinzen die in het onderzoeksgebied hebben 
gestaan, met daarbij een reconstructie van de bewoners. De informatie is afkomstig van 
http://www.stinseninfriesland.nl.  
 
Tabel B3.1: 
 
Plaats Stinzen en 

states 
Locatie en huidige 
situatie 

Eigenaren 

Hallum Aebinga State Hegebuorren op de 
dorpsterp van Hallum. 
Tegenwoordig in 
gebruik als woonhuis. 

1511 Sypke to Haghehuus 
fam. Van Aebinga 
fam. Van Burmania 
1740 - 1803 fam. Waslander 
1874 christelijk-gereformeerde kerk 

Donia State "Een kwartier gaans" 
ten westen van 
Hallum. 
Tegenwoordig geheel 
verdwenen. 

rond 1435 Sasker Jelmera/Donia 
- 1464 Rienk Donia 
vanaf 1464 Hilck Donia 
1511 Ruurd Aebinga 
1656 Schelte van Aebinga 
Lucia Helena van Aebinga 
Tjalling Homme van Camstra 
Elisabeth van Camstra en Jan Sicco thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 

Feitsma State "Een vierde uur 
gaans" ten 
noordwesten van 
Hallum. 
Tegenwoordig geheel 
verdwenen. 

1511 Taeke Mockema en Auck Marckla 
1540 Wyger Feytsma en Auck Marckla 
1556 Jelger van Feytsma 
1576 Tieth Feitsma 
1602 Hessel van Feitsma en Frouck van Douma 
1613 Jelger Hessels van Feitsma 
1640, 1650 Ruurd van Feitsma en Machteld van Roorda 
Julius van Eysinga / Feitsma 
1722 mevr. A. van Sytzama, wed. Van Vos van Beesten 

Gerbada State Ten zuiden van 
Hallum aan de 
zuidkant van de 
Hallumer trekvaart. 
Tegenwoordig geheel 
verdwenen. 

1511 was Ids van Eminga 
1540 Jelger van Feitsma 
rond 1565 Epe van Douma 
1565 - 1615 Barthold van Douma 
1615 - 1650 Epe van Douma 
1650 - 1668 Barthold van Douma en zijn vrouw Dorothea van Crack 
1668 - 1684 Dorothea van Crack 
vanaf 1684 Ulbo Sixma van Andla en zijn vrouw Remck van Douma 
A. T. R. van Sixma en Albertina du Tour 
tot 1794 kapitein Du Tour van Bellinchave en zijn vrouw Duconia van Sixma 

Goslinga State Ten zuidoosten van 
de dorpsterp van 
Hallum. Op het 
terrein van de 
vroegere State 
bevindt zich 
tegenwoordig een 
boerderij. 

midden 15e eeuw Goslinck Goslinga 
tweede helft 15e eeuw Feye Goslinga 
1505, 1511 Tjepcke van Goslinga 
- 1558 Ernst I Goslinga 
1558 - 1614 Ernst II Goslinga en zijn vrouw Sjouck van Cammingha 
1614 - 1627 Sjouck van Cammingha 
1627 - 1634 Ernst van Harinxma à Donia, getrouwd met Doedt van Roorda 
1634 - na 1648 Doedt van Roorda en Harmen van Rinssen 
een zoon van Doedt van Roorda 
1670 Zeyno Joachim van Welvelde tot Duurseme en Vredeveld 
- 1711 Gerrold van Burmania 
1711 - Sjuck van Burmania 
- 1736 weduwe van Sjuck van Burmania 
1736 - drie zoons van Sjuck van Burmania 
- 1775 jhr. Duco Martena van Burmania 
- 1824 Wilhelmina Eduarda van Burmania 
?? Idsinga, getrouwd met Thomas François Martin 
Isaak Gijsbers Arentsma Martin 
- 1860 dochters van Isaak Gijsbers Arentsma Martin 

Jaijema State Ten noordwesten van 
Hallum. Op het 
stinsterrein staat 
tegenwoordig een 
boerderij. 

1462 Schelte Jaiama (?) 
voor 1497 Syuert te Jayama (bewoner ; ook eigenaar?) 
1511 Gabba Jaima 
Douwe Jayema 
1540 Phy Jayema en Harmen Quakenburg 
Douwe Jayema en zijn vrouw Aeff Seerps Beyma 
Phy Douwes Jayema en haar man Gerrit Wybes van Jelgerhuis 
Douwe Jayema 
Sjoukje Styp, en haar man Allert Gratema 

Jongestal State Ten zuidwesten van 
Hallum, op de grens 
van die gemeente 
met de gemeente 
Leeuwarderadeel. 
Tegenwoordig geheel 
verdwenen. 

1648 - 1676 Allard Pieter Jongestal en Margrieth van Haren 
1676 - 1688 (?) Gellius Wybrandus Jongestal en Ida Lezaen van Wissema 
1688 - 1708 Pieter Jongestal en Wilhelmina Coenders 
1708 - 1739 Pieter Jongstal II 
1741 - 1751 kinderen van Gellius Wybrandus van Aytta en Wilhelmina Coenders 
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Lunia Stins Te Ondersmaburen 
bij Hallum. 
Tegenwoordig zijn de 
fundamenten van de 
stins afgedekt en niet 
zichtbaar. 

Eind 12e eeuw Waltetus de Underthum (?) 
begin 13e eeuw Liudo (?) 
Fedde Popkema eigenaar, Sipcke Lyonie pachter 
1540 Rixt van Aebingha, wed. Peter van Aylva, pachter Thyemme Lyonie 
1543 Riurd van Aebingha 

Markla Stins Ten noordoosten van 
het dorp Hallum in de 
bocht van de 
Jousmabuurtsterweg. 
Tegenwoordig geheel 
verdwenen. 

- NN van Merselum, geboren rond 1080 
- Renik van Merselum, geboren rond 1110 
- Wibrand Renekenga van Merselum, geboren rond 1140 
- Renik jr. van Merselum, geboren rond 1170 
- Sibrand Renekenga, geboren rond 1200 
- Bernard van Merselum, in 1369 rechter van het district Wininge 
- Jeppe Jeppema (test. 1483) en Luts Feitsma 
- Tialing Jellinga en Luts Feitsma 
- Auck Jellinga alias Markla met 1. Taco Mockema en 2. wsch Wyger Feytsma 
- Taeck Takesdr Mockema en 1. Lieuwe Beyma en 2. dr Hessel Aysma 
- Siurdt (Lieuwez) Beyema bezat in 1561 een rente uit Merclasaete 

Offinga State Op de dorpsterp van 
Hallum, net ten 
westen van de kerk. 
Tegenwoordig geheel 
verdwenen. 

rond 1045 mogelijk Douwe Offingahuizen 
rond 1230 mogelijk Jucka Offingahuizen 
tot 1510 Worp Lieuwes Juckema 
tot 1539 Pieter van Aylva en Rixt Aebinga 
1539 - 1543 Rixt Aebinga 
vanaf 1543 Ruurd Scheltes van Aebinga 
tot 1575 Hette Ruurds van Aebinga 
1575 - 1618 Schelte van Aebinga en Gerland van Liauckama 
1618 - 1632 Gerland van Liauckama 
1632 - 1666 Schelte Scheltes van Aebinga 
in 1722 F.H. van Camstra 
tot 1738 Willem Aemilius van Unia 

Oldersma State Aan de Hoge 
Herenweg ten zuiden 
van Feitsma State ten 
westen van Hallum. 
Bij het stinsterrein 
staat tegenwoordig 
een boerderij. 

1640 Kapitein Feitsma 
1698 Lucia van Eysinga 
1728 "Mevr. Vos erven" en Tjeerd Feddes 50/50 
1734 Riverdt van Feitsma ? 
Jan Gerrit Jentjes Oldersma en zijn vrouw Taetske Tjeerds 
Ype Cats en zijn vrouw Stijntje Oldersma 
1832 Taetske Cats 

Schierstins Op Ondersmaburen 
bij Hallum. 
Tegenwoordig zijn de 
fundamenten van de 
stins afgedekt en niet 
zichtbaar. 

15e eeuw Fecke Aebingha (?) 
Schelte Aebingha en Hylck Romkes Donia 
1540 Riurd Aebingha en Ricxt Aebingha, gebruiker Sipcke toe Schierstins 
Riurd Aebingha 
Anna Aebingha 
1640 jonker Schelto van Abinga landheer, Hidde Rintjes gebruiker 
fam. Aebingha 
dhr. Sibisma 

Sloterdijkhuis Ligging onbekend. 
Tegenwoordig geheel 
verdwenen. 

Het huis was in 1723 eigendom van Titus Sloterdijk. Daar komt ook de naam Sloterdijkhuis 
vandaan. Andere bewoners zijn onbekend. 

Sythiema State Net ten oosten van de 
oude dorpskom van 
Hallum. 
Tegenwoordig geheel 
verdwenen. 

1307 Oene Sijthiema 
1420 - 1461 Tjalling Sythijema 
- 1505 Syds van Sythiema en zijn vrouw Womck Juckema 
1505 - 1522 Womck Juckema 
1522 - 1557 Haring van Sythiema 
- 1636 waarschijnlijk Sijds van Sijthiema 
- 1668 Haring van Sythiema en zijn vrouw Perck van Ringia 
1668 - 1673 Perck van Ringia 
1673 - 1675 Bouck Susanna van Sythiema en Frans Hessels van Eminga 
1675 - 1698 Frans Hessels van Eminga 
1698 - 1708 Syds Hessels van Eminga 
1728 Ruurd van Burmania getrouwd met Elisabeth van Eminga 
Minno Frans van Burmania 
Sixma van Andla 

Tziarda Stins Onbekend, maar 
waarschijnlijk lag 
Tziarda niet ver ten 
oosten van het dorp 
Hallum. 
Tegenwoordig geheel 
verdwenen. 

Jemme Herjuwsma 
Douwe van Burmania 
Ritske Boelema (deels) 

Unia State Bij Hallum 
.Tegenwoordig geheel 
verdwenen 

Zie vanaf 1640 Gerbada State. 

Walta State Meekmawei 2, te 
Hallum. Op het 
terrein staat nu een 
18

e
-eeuwse boerderij. 

1511, 1540 Ernst Mockema 
1640 weduwe kapitein Aernsma 
1698 Margareta van Walta 
1700 jhr. Willem van Haren 
1728 Breeuts Gijsberts 
Gerrit Gijsberts ? 
Gijsbert Gerrits 
1832 erven Gijsbert Gerrits 
?? - heden familie Houtsma 
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Marrum Botnia State Bij Marrum aan de 
Hoge Herenweg, waar 
de Kerkweg op deze 
weg aansluit, ligt een 
verhoogde 
middeleeuwse 
woonplaats, die 
archeologisch 
beschermd is. Dit zou 
de plaats zijn waar 
Botnia State gestaan 
heeft. 

 

Ponga State  1400 Ode Botnia (?) 
1418 Yornd Bottyngha 
1422 Fecke Botnya 
tot 1462 Tzaling Botnia 
1481, 1487, 1491 Fecke Botnia 
1511, 1524 Juw Botnia 
1547 Fecke Botnia 
tot 1606 Fokel Botnia 
1610 Juw (Douwes) Botnia 
1621 Doecke Botnia 
1640 – 1673 Fokel van Botnia, gebruiker Dirk Taeckes 
1673 – 1708 Helena (Douwesdr) van Botnia en Watze van Burmania 
fam. Botnia van Burmania 
fam. Van Idsinga 

Rembrechta 
Stins 

Bij Marrum. 
Tegenwoordig geheel 
verdwenen. 

familie Rembrechta.  

Westerhuis De Hoge Herenweg 
ten westen van 
Marrum, gemeente 
Ferwerderadeel, ten 
noordoosten van de 
Westerhuislaan. 
Tegenwoordige 
doeleinden zijn 
onbekend.  

tot 1580 kloostergoed 
1580 – 1644 Staten van Friesland 
1698 Sioerd Tierckx Westerhuijs 
Dieuwke Westerhuis en Johannes Wielinga 
J.W.M. baron Collot d’Escury 

Wânswert Donia State Onder Wanswerd aan 
de Wanswerderdijk 
dichtbij Wanswerd 
aan de Streek en 
Dokkumer Ee. Op de 
beide terreinen staan 
nu boerderijen. 

16e eeuw Jan Donia 

Hikkaard State Onder Wanswerd, 
maar dichter bij 
Jislum dan bij 
Wanswerd. Op het 
deels nog omgrachte 
terrein staat een 
groot veeteeltbedrijf. 

16e eeuw Jan Donia 

Jornsma State Op een omgracht 
terrein ten zuidoosten 
van de kerk van 
Wanswerd. Op het 
stateterrein staat 
tegenwoordig een 
boerderij.  

1511 Tiepke Goslinga 
1540, 1543 Sypt van Goslinga en zijn vrouw Perk van Sjaerda 
Feye van Goslinga 
Hoyte van Goslinga 
1640 Teth van Goslinga en haar man Lazarus Foppes van Grovestins 
1698 de echtgenote van Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 
1728 Georg Wolfgang baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 
1731 Rixt Romkes, weduwe van Dirk Abes 
1811 J. Baukes Talsma 
1832 Hendrik Hendriks Wierdsma 

Westernijkerk Jeppema State Onmiddellijk ten 
noorden en ten 
westen van het 
kerkhof van 
Westernijkerk. 
Tegenwoordig geheel 
verdwenen. 

1431 Kempa Jeppama 
1437 Jeppe Jeppama en Frouck Helbada 
1481, 1483 jonge Jeppe Jeppema en Luts Feitsma 
Feye Ernstz Unema 
1504 Tzalingh Botnia toe Ieppema 
- 1509 Sipt Unema alias Jeppema en Rints Foppinga 
1511 Rints Foppinga 
1540 Romcke Siptsz Jeppema 
1640 jr. Andries van Waltinga in qualitate ofte wijlen jr. Ruyrd Roorda kinderen 
fam Van Heringa (?) 
1698 de ed.hr. grietman Binnert Heringa van Grovestins erven 
1728 Frederik van Grovestins 
1832 J.W.M. baron Collot d’Escury 
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Groot-Reinalda 
State 

Ten noordoosten van 
Westernijkerk, op de 
zuidelijke punt van de 
langgerekte terp van 
Tersted. Op de plaats 
van de state Groot 
Reinalda staat nu een 
boerderij. 

1511 Jemme Herjuwsma en zijn vrouw Saepck Itsma 
1540 Douwe van Burmania en zijn vrouw Saepck Itsma 
Frau Stenstera en haar man Here Douwes van Burmania 
1562 hun kinderen erfden Groot-Reinalda 
1640 grietman Douma 
1698 jonker Carel van Doys en Ansck van Douma 
1700 Ansck van Douma, weduwe Doys 
1728 luitenant-generaal Frederik van Grovestins 
1832 Pieter Tjeerds de Boer 

Klein-Reinalda 
State 

Onbekend.  1511 Take Mockama en zijn vrouw Auck Jellinga alias Marckla 
1540, 1543 Wyger Feytsma en zijn vrouw Auck Jellinga alias Marckla 
tot 1558 Arlcke Feytsma 
1558 - 1562 Saepck Itsma 
1562 Gemme van Burmania 

Saskera State Aan de Jepmalaan ten 
noorden van 
Westernijkerk. 
Mogelijk is dit Klein-
Renaldera. Op de 
plaats van de state 
staat nu een 
boerderij. 

1423 Foppeka Saxghera ? 
- 1483 Jeppa Jeppama 
1483 - Bottie en Ulke Jeppema 
- 1562 Saepck Itsma 
1562 kinderen van Frau Itsma en Here van Burmania 
1640 de weeskinderen van Idsert van Burmania. 

Tjallinga State Aan de Hoge 
Herenweg ten 
zuidwesten van de 
kerk van 
Westernijkerk. Op de 
plaats van de 
vroegere State 
bevindt zich nu een 
boerderij.  

1452 wordt Thyard Zthalingha 
Ydze Zthalingha 
1481, 1487 Idts Tzalinga 
1511 Siouck Tzallinga en Gerbrandt Mockema 
1540 Kinsck van Ropta en Sjoerd Andla, 

 

 

Bijbehorende kaart van het dorpsgebied van Hallum en Marrum. 
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Bijlage 4:  
 
Bijlage bij hoofdstuk 5. Een document met een overzicht van wegen die in bezit en onderhoud waren 
van de boermarke Noord-Sleen, verkregen van Riekus Weggemans te Noord-Sleen in april 2016. Hij 
heeft ook een bijbehorende kaart, maar heeft die niet kunnen vinden. De heer Weggemans verwijst 
voor meer informatie naar de website van de Drentse boermarken: http://www.boermarken.nl/. 
 
 

Wegen die in het bezit en onderhoud waren bij de boermarke Noord-Sleen 

1. Kampmoat weg 

2. Tipmoa 

3. Looweg 

4. Grönigerweg 

5. Knapbultsweg 

6. Noorddiek 

7. Tipstukk’n 

8. Blikkendiek 

9. Hullendiek 

10. Zuuddiek 

11. Grootmoatendiek 

12. Smalmassendiekien 

13. Kalverkampendiekien 

14. Noordstukkendiek 

15. Rietwestendiekien 
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Bijlage 5:  
 
Bijlage bij hoofdstuk 3, 4 en 5. Interviewvragen die als leidraad hebben gediend bij de interviews met 
de ervaringsdeskundigen op het gebied van hooiwinning in de 20e eeuw en wellicht kunnen vertellen 
over de hooiwinning in de 19e eeuw. 
 

Algemene vragen 
1. Naam:  
2. Leeftijd:  
3. Woonplaats:  

 

Situatie 
4. Hoe heeft u de hooiwinning meegemaakt/wat was uw rol? 
5. Wanneer was dit? 
6. Wat voor soort boerenbedrijf was het? 

 

Hooilanden 
7. Op de topografische kaart is verschil aangegeven tussen akkerland en grasland. Weet u 

of dit grasland allemaal voor de hooiwinning werd gebruikt of alleen bepaalde delen 
daarvan?        

8. Waar werd door jullie het hooi vandaan gehaald? (aangeven op de kaart). 
9. Werd het hooiland naast hooien ook voor andere doeleinden gebruikt?  
10. Waren deze hooilanden in eigen bezit of werd het gehuurd?  
11. Hoe waren over het algemeen de verhoudingen tussen eigendom en huur van de 

hooilanden in het gebied? 
12. Werd er door de jaren ook gewisseld van hooiland tussen de boeren? 
13. Hoe ver waren jullie hooilanden vanaf de boerderij/woonplaats? 
14. Hoe vaak ging u naar de hooilanden toe? 
15. Hoe kwam u daar? 

 

Hooiwinning 
16. Wie werkten allemaal mee aan de hooiwinning? 
17. Hoe werd het hooi gemaaid?  
18. Hoe werd het hooi gedroogd? 
19. Wat voor gereedschap werd er gebruikt voor de hooiwinning? 
20. Heeft u veranderingen meegemaakt in de manier van hooiwinnen? 
21. Waren en zijn er ook bepaalde gebruiken, tradities of feestelijkheden die te maken 

hebben met de hooiwinning? 
22. Weet u ook gezegdes die te maken hebben met de hooiwinning? 
23. Wat kon fout gaan tijdens de hooiwinning?  
24. Wat gebeurde er bij een slechte hooioogst? 
25. Wat is u positief en negatief gezien het meest bijgebleven van de hooiwinning?  

 

Opslag van het hooi 
26. Waar werd het hooi opgeslagen? 
27. Met wat voor zaken moest rekening gehouden worden bij de opslag van het hooi? 
28. Hoe lang bleef het hooi hier opgeslagen voordat het gebruikt werd? 
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Gebruik van het hooi 
29. Waar werd het hooi voor gebruikt? 
30. Werd alleen eigen hooi gebruikt, of werd er ook hooi aangekocht? 
31. Verkochten jullie ook hooi en aan wie dan? 

 

Vervoer van het hooi 
32. Hoe werd het hooi meegenomen naar de opslagplaats? 
33. Wie hielp er bij het vervoeren van het hooi? 
34. Waar ging u langs om het hooi te vervoeren? 
35. Van wie waren de hooiwegen/miedwegen en door wie werden deze wegen 

onderhouden? 
 

Tegenwoordig 
36. Zijn er door de jaren heen ook veranderingen in het landschap geweest, die invloed 

hebben gehad op de hooiwinning? 
37. Hoe worden de hooilanden tegenwoordig gebruikt? 
38. Welke elementen in het landschap doen u denken aan de hooiwinning?  
39. In hoeverre vindt u het belangrijk dat deze elementen zichtbaar blijven in de toekomst? 
 

Foto’s 
40. Heeft u nog oude foto’s van de hooiwinning, de opslag of het vervoer van het hooi? 
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BIJLAGE 6: 
 
Bijlage bij hoofdstuk 6. De waardering van de hooiwegen per waarderingscriteria.  
 
Waardering van hooiwegen naar de Hallumer, Marrumer en Wânswerter mieden. 
 
1.1 Archeologische betekenis    1.2 Sporen uit verschillende tijdsvakken    1.3 Technologische betekenis 

 
1.4 Relatie met een historische gebeurtenis of proces  1.5 Relatie met een bouwkundig relict   1.6 Relatie met een aardkundig of ecologisch relict 

 
  

   

   

Legenda

! Dorpen

Score

0 (niet van toepassing)

1 (wel van toepassing)
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1.7 Zeldzaam     1.8 Representativiteit     2.1 Economische betekenis 

 
2.2 Artistieke betekenis    2.3 Religieuze betekenis    2.4 Recreatief gebruik 

 
2.5 Symboolwaarde     2.6 Relatie met culturele praktijk    2.7 Relatie met persoon 

   
v 
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2.8 Relatie met verhaal    3.1 Beeldbepalende waarde    3.2 Ensemblewaarde 

 
3.3 Belevingswaarde     3.4 Herkenbaarheid     3.5 Gaafheid 

 
4.1 Geomorfologie en aardkundige waarden  4.2 Biodiversiteit     5.1 Structuurbepalend 
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5.2 Ruimtelijk zeldzaam    5.3 Ruimtelijk gaaf     6.1 Wetenschappelijke betekenis 

 
 
Waardering van hooiwegen naar het Boornedal. 
 
1.1 Archeologische betekenis    1.2 Sporen uit verschillende tijdsvakken    1.3 Technologische betekenis 
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1.4 Relatie met een historische gebeurtenis of proces  1.5 Relatie met een bouwkundig relict   1.6 Relatie met een aardkundig of ecologisch relict 

 
1.7 Zeldzaam     1.8 Representativiteit     2.1 Economische betekenis 

 
2.2 Artistieke betekenis    2.3 Religieuze betekenis    2.4 Recreatief gebruik 
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2.5 Symboolwaarde     2.6 Relatie met culturele praktijk    2.7 Relatie met persoon 

 
2.8 Relatie met verhaal    3.1 Beeldbepalende waarde    3.2 Ensemblewaarde 

 
3.3 Belevingswaarde     3.4 Herkenbaarheid     3.5 Gaafheid 
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4.1 Geomorfologie en aardkundige waarden  4.2 Biodiversiteit     5.1 Structuurbepalend 

 
5.2 Ruimtelijk zeldzaam    5.3 Ruimtelijk gaaf     6.1 Wetenschappelijke betekenis 
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Waardering van hooiwegen naar de Sleenerstroom 
 
1.1 Archeologische betekenis    1.2 Sporen uit verschillende tijdsvakken    1.3 Technologische betekenis 

 
1.4 Relatie met een historische gebeurtenis of proces  1.5 Relatie met een bouwkundig relict   1.6 Relatie met een aardkundig of ecologisch relict 
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1.7 Zeldzaam     1.8 Representativiteit     2.1 Economische betekenis 

 
2.2 Artistieke betekenis    2.3 Religieuze betekenis    2.4 Recreatief gebruik 

 
2.5 Symboolwaarde     2.6 Relatie met culturele praktijk    2.7 Relatie met persoon 
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2.8 Relatie met verhaal    3.1 Beeldbepalende waarde    3.2 Ensemblewaarde 

 
3.3 Belevingswaarde     3.4 Herkenbaarheid     3.5 Gaafheid 

 
4.1 Geomorfologie en aardkundige waarden  4.2 Biodiversiteit     5.1 Structuurbepalend 
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5.2 Ruimtelijk zeldzaam    5.3 Ruimtelijk gaaf     6.1 Wetenschappelijke betekenis 
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