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Wild en woest en ledig
Was het ruwe veen,
Slechts hide vlocht er 
Kransen overheen.
Boog zich over dóevers
Van de bruine plas
En verborg dediepte 
Van het zwart moeras.

Zie, daar nad’ren mannen
Met een ijz’ren wil.
Aan de zoom dier poelen
Staan zij peinzend stil.
Broeders op ten strijde,
Op, de band geslaakt,
Die de schatten kluistert
Door ‘t moeras bewaakt.

Ja zij hebben moedig
D’eed’le strijd volbracht
En een schat verworven
Voor het nageslacht.
Hunne namen blinken
Met ondoofb’re glans
En wij vlechten juichend
hun een heidekrans.

Het Veenkoloniaal Volkslied door 
Anthony Winkler Prins (1817 - 1908)



Voorwoord

Deze scriptie gaat over veenkoloniën in Zuidoost-Drenthe. Aanleiding was de toenemende 
verwondering over het verschil tussen theorie en mijn eigen praktijkervaring. Theorieën 
over het veenkoloniale landschap spreken meestal in de trant van ‘veenkoloniën 
kenmerken zich door rechte lijnen, lineaire bebouwing langs het kanaal, en openheid’ of 
‘grote compagnieën uit het westen van het land organiseerden de winning van turf’. De 
verwondering ontstond al kijkend naar historische topografische kaarten waar kanalen 
en wijken regelmatig diagonaal of krom lagen en dus helemaal niet recht. Al rijdend 
of fietsend door het veenkoloniale landschap zag ik wel bebouwing langs het kanaal 
maar lang niet overal en soms aan de ene kant en dan weer aan de andere kant van het 
kanaal. Waarom maakt een kanaal nu op deze plek een bocht? Waarom is nu dit gedeelte 
onbewoond? En hoe kwamen die grote compagnieën terecht in het afgelegen Zuidoost-
Drenthe? Was het veen van hun en van wie hadden ze het dan gekocht of gekregen? Ook 
naar aanleiding van de landschapsonderzoeken die ik in opdracht van de gemeente Emmen 
voor bestemmings- of  inrichtingsplannen mocht verrichten, bleven bepaalde vragen 
bestaan. 

Op het moment dat in Groningen de studie Landschapsgeschiedenis werd opgericht was 
mijn interesse dan ook groot, hoewel in eerste instantie de tijd ontbrak. Een paar jaar later 
besloot ik na het enthousiastmerende gesprek met Theo Spek de studie te volgen. Door 
vooral zijn kennis en enthousiasme over landschap in de brede zin des woord stimuleerde 
hij tijdens de studie en ook dit afstudeerproject om nóg even verder of anders te kijken, 
zaken nóg even beter te onderzoeken en vervolgens nóg een beetje beter of mooier op te 
schrijven. Hierdoor is mijn kennis over landschappen sterk verbeterd en naar een hoger, 
wetenschappelijk, niveau getild. Hem wil ik dan ook bedanken voor zijn inspirerende 
begeleiding. 

Deze scriptie was niet tot stand gekomen zonder de hulp van zowel Erik Meijles 
als Iris Koppert, de laatste junior GIS specialist van de Geodienst Helpdesk van de 
Rijksuniversiteit Groningen. De eindeloze reeks vragen en mails over hoe iets moest in 
GIS werd iedere keer maar weer uitgebreid door hen beantwoord. Ook alle uren die Erik 
heeft besteed aan het bijbrengen van kennis over GIS onderzoek hebben ervoor gezorgd 
dat ik niet ‘verstrikt ben geraakt in GIS’. Zonder de enorme GIS-ondersteuning van deze 
twee mensen waren de reconstructiekaarten nooit gemaakt. 
Ook ben ik veel dank verschuldigd aan alle medewerkers en vrijwilligers van het Drents 
Archief. Vooral Niels Ebbinge, Egbert Brink en Henk Santes hebben ervoor gezorgd dat 
al het benodigde kaartmateriaal werd gescand zodat het kon worden toegepast in GIS. 
Eenzelfde bereidwillige en enthousiaste ondersteuning kreeg ik van Wilma Koning van het 
archief van het Waterschap Hunze en Aa’s. Hiervoor dank. 

Een speciaal dankwoord wil ik richten aan mijn levenspartner Michael. Nadat we de 
financiële wereld in 2001 de rug toe keerden, zijn we beide met een tweede carrière 
begonnen. Jouw niet aflatende steun en ruimte die je hebt gegeven en nog geeft, eerst 
tijdens mijn studie tuin- en landschapsinrichting in Velp en nu landschapsgeschiedenis 
was en is ontzettend belangrijk voor me. Ik realiseer me dat daardoor vaak andere plannen 
bleven liggen. Nu deze scriptie is afgerond, is er weer meer tijd om onze andere plannen te 
realiseren. Binnenkort gaan we dan ook weer eens wat langer op reis. 

Bruntinge, januari 2017.  
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Ligging onderzoeksgebied

Afb. 1.1 De veengebieden van 
Nederland en aangrenzend 
Noord-Duitsland

Afb. 1.2 Veenlandschappen in Noord-Nederland
lichtpaars = agrarische veenontginningslandschappen
donkerpaars = veenkoloniale landschappen
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1.1 Inleiding

De venen van de voormalige marke van Noord- en Zuidbarge maakten oorspronkelijk 
deel uit van het uitgestrekte Bourtanger Moor dat het hele grensgebied van Noordoost-
Nederland en Noordwest-Duitsland omvatte (afb. 1.1).1 Ook andere delen van Nederland 
waren in het verleden bedekt met veen. Al deze veengebieden verschilden niet alleen 
in geografische ligging maar ook in genese, samenstelling, morfologie, hydrologie en 
vegetatie. Deze variatie heeft er ook toe geleid dat venen op verschillende manieren door 
de mens in gebruik zijn genomen, waardoor er ook verschillende cultuurlandschappen zijn 
ontstaan. In de literatuur worden de veenlandschappen van Nederland veelal verdeeld in 
agrarische veenontginningslandschappen en veenkoloniale landschappen (afb. 1.2).2 De 
veenkoloniale landschappen zijn het resultaat van commerciële turfwinning, gevolgd door 
een herinrichting van het landschap ten behoeve van de landbouw. Ook de Bargervenen 
zijn van een natuurlijk veenlandschap getransformeerd naar een veenkoloniaal landschap. 
Het oorspronkelijke natuurlijke landschap van dit veengebied en de factoren die de 
transformatie naar het veenkoloniale landschap hebben beïnvloed staan in deze scriptie 
centraal. 

1.2 Stand van het onderzoek

Onderzoek naar het natuurlijke veenlandschap   
Wat is veen en hoe en wanneer is het ontstaan? Vanuit verschillende vakdisciplines zoals 
geologie, bodemkunde, palaeografie en -ecologie en fysische geografie is onderzoek 
gedaan naar het ontstaan en de opbouw van het natuurlijke veenlandschap.3 

De belangstelling vanuit de geologie kwam in de periode vóór 1830 vooral van amateurs.4 
Zo verscheen van de gedeputeerde en participant van de Annerveensche Heerencompagnie 
Van Lier in 1795 de ‘Tegenwoordige Staat van Drenthe’ waarin hij een onderscheid 
maakte tussen hoog- en laagveen. Waarschijnlijk was hij hiermee de eerste in Nederland.5 
In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam gespecialiseerder wetenschappelijk 
onderzoek op gang naar de veengebieden in Nederland en Drenthe. De meeste 
onderzoeken uit deze tijd kwamen vanuit geologische en/of plantkundige disciplines. 
Zo bracht Venema in 1855 in zijn publicatie De hooge veenen en het veenbranden de 
morfologie van het veen in verband met de aanwezigheid van bepaalde planten en hun 
groeiwijze.6  

De geoloog Staring publiceerde in de periode 1858 – 1867 in opdracht van het Rijk de 
eerste geologische kaart van Nederland op een schaal 1:200.000. Ook de Bargervenen en 
omgeving zijn door hem op deze schaal gekarteerd (afb. 1.3).7 Staring’s kaarten waren niet 
altijd even nauwkeurig. Zo staat de oostelijke uitloper van de Hondsrug als een Pleistocene 
(zand)kop ten oosten van Nieuw-Dordrecht afgebeeld. De kaarten geven wel een goede 
inkijk in de stand van de geologische kennis van dat moment. Staring’s publicatie 

1 Casparie, Tonnis & De Vries, 2008, pag. 2.
2 Spek, 2013, Inleiding Cultuurlandschappen, hoorcollege 13.
3 De venen worden per vakgebied dan ook anders ingedeeld. Zie voor een overzicht verschillende 
veenindelingen: Visscher, 1949, hoofdstuk 3 en 5 en Spek, 2013, Inleiding Cultuurlandschappen, 
hoorcollege 11. 
4 De Bruijn, 1974, pag. 6.
5 Mulder, 1909, pag. 95. Volgens Visscher, 1949, pag. 56 en Zomer, 2016, pag. 30 was Staring de 
eerste wetenschapper die het onderscheid tussen hoog- en laagveen heeft geïntroduceerd. 
6 Venema, 1855.
7 De geologische kaarten van Staring zijn te vinden op www.wtkg.org-geo_kaarten.html.
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Afb. 1.3 De geologische kaart van Nederland 1857 - 1867, Kaartblad 12 Bargerveen (boven).  

Links: Detail en legenda van kaartblad 12: 
het onderzoeksgebied en directe omgeving

Onder: W.C.H. Staring
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Afb. 1.4 Visscher’s 
vereenvoudigde 
weergave van het 
normale veenprofiel 
van Weber.

De Bodem van Nederland uit 1860 is dan ook vrij verkennend.8 Naast een algemeen 
beschrijvend overzicht van alle hoogvenen van Nederland ging hij in op het ontstaan, de 
morfologie maar vooral ook de botanische opbouw van het veen.9 Hierbij baseerde hij zich 
voornamelijk op Venema.10 

Na de studie van Staring verscheen decennia lang geen nieuw onderzoek. Pas in 1890 
richtte Borgman zich in zijn plantkundig gerichte dissertatie weer op de veenvorming.11 Hij 
was de eerste die in ons land het veen botanisch-microscopisch onderzocht en die verticale 
veenprofielen analyseerde. In 1902 publiceerde de Duitse veenonderzoeker Weber voor het 
eerst een schematische weergave van een normaal veenprofiel (afb. 1.4).12  De wiskundige 
en geoloog Lorie beschouwde in 1895 met zijn centrale vraag: “Hoe komt het dat op 
bepaalde plaatsen hoogvenen zijn ontstaan en niet elders?” de venen weer meer vanuit 
een geologische oogpunt. Hij legde als eerste vooral de nadruk op de relatie Pleistoceen 
reliëf en veengroei.13 

8 Staring, 1856.
9 Zie Staring, 1856, pag. 87 t/m 100 voor de beschrijving van de venen en pag. 101 t/m 209 voor de 
morfologie en plantkundige aspecten. 
10 Staring, 1860, pag. 103 e.v. gaat Staring uitgebreid in op Venema.  
11 Borgman, 1890.
12 Visscher, 1949, pag. 40.
13 Lorie, 1895, pag. 96.
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Afb. 1.5 Paleografische kaart uit 1986 van Zagwijn: 
Nederland omstreeks 4100 v. Chr. 

Afb. 1.6 Gedetailleerder paleografische kaart uit 2011 van Bazelmans e.a.: Noord-Nederland 
omstreeks 3850 v. Chr.  (bruin = hoogveen)

= globale ligging onderzoeksgebied
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14 Zomer, 2016, pag. 31.
15 De Stichting voor Bodemkartering is in 1947 opgericht. De landsdekkende kaarten zijn vanaf 
1964 gepubliceerd nadat het Ministerie van Landbouw en Visserij in 1962 opdracht had gegeven om 
heel Nederland op een schaal van 1:50.000 te karteren. 
16 Zomer, 2016, pag. 33.
17 Stichting voor Bodemkartering, 1980, pag. 47.
18 De kaartbladen 18 en 23 zijn samen in één toelichting ondergebracht. 
19 Zagwijn, 1986.
20 Bazelmans, Weerts & Van der Meulen, 2011.
21 De paleogeografische kaart van Spek is een bijlage bij zijn dissertatie uit 2004. Op pag. 171–173 
hiervan worden de achterliggende bronnen en methoden van de reconstructie van de verdwenen 
hoogvenen behandeld.  
22 Visscher, 1933. In die tijd waren het Emmer-Erfscheidenveen, Smeulveen, Barger-Compascuum 
en Barger-Oosterveen nog deels in vervening. 

Het geologisch bodemonderzoek werd vanaf 1918 geïnstitutionaliseerd en systematisch 
aangepakt door de Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen, later Rijks Geologische 
Dienst.14 In de periode tussen 1919 en 1952 is door hen de tot nu enige landsdekkende 
geologische kaartenreeks gemaakt op een schaal van 1 : 50.000. 
Een andere landsdekkende kaartenreeks is gemaakt door de Stichting voor 
Bodemkartering, kortweg Stiboka genoemd.15 De toelichtingen op deze bodemkaarten 
hadden een interdisciplinair karakter.16 Zo werd gebruik gemaakt van kennis uit de fysische 
geografie, de historische geografie, archeologie en toponymie. Vooral de relatie landschap 
en bodemgesteldheid kwamen aan bod.17 Hoewel her en der wat gedateerd, zijn zij nog 
steeds een goede bron voor informatie over de relatie fysisch milieu en cultuurlandschap. 
De Bargervenen zijn in deze reeks met een schaal 1: 50.000 afgebeeld op de kaartbladen 
17 Emmen Oost (1978), 18 Ter Apel (1980), 23 Schoonebeek (1980) en 22 Coevorden 
(1989).18 

Door de toenemende kennis van de ondergrond van Nederland kon Zagwijn in 1986 
voor het eerst, zij het schetsmatig, een paleogeografische kaartenreeks Nederland in het 
Holoceen publiceren (afb. 1.5).19 Deze reeks was decennialang het standaardwerk. 
Dankzij verdere en verbeterde inzichten is recentelijk, in 2011, door Bazelmans, Weerts 
en Van der Meulen een gedetailleerder paleografische kaartenreeks Atlas van Nederland 
in het Holoceen gepubliceerd (afb. 1.6).20 Daarnaast hebben Pierik, Bregman en Cohen 
in 2010 een gedetailleerder reconstructie van de ijsverbreiding in het Saalien gemaakt. 
Hoewel gedetailleerder dan voorheen geven deze kaartenreeksen vooral een beeld van heel 
Nederland. Door hun schaalniveau zijn ze minder bruikbaar voor het onderzoeksgebied. Zo 
zijn de Bargervenen in de Atlas van Nederland in het Holoceen als één bruine veenvlakte 
weergegeven. Hetzelfde schaalnadeel geldt voor zowel de paleogeografische kaart van 
Drenthe van Spek uit 2004 als de geomorfologische kaartenreeks van Alterra uit 2008.21 Zo 
geeft Alterra geeft alleen veenresten en veenkoloniale ontginningsvlakte op de kaart weer. 
De conclusie is dan ook dat landelijke kaartenreeksen dus vooral een overzicht maar 
geen gedetailleerd beeld geven de Pleistocene ondergrond en het Holocene veen van het 
onderzoeksgebied.

Voor de Bargervenen is vooral het onderzoek van Visscher uit de beginjaren dertig, dat van 
Casparie vanaf de jaren zeventig en van Dupont in de jaren tachtig van belang. Alle drie 
hebben namelijk veldonderzoek gedaan in een gedeelte van de Bargervenen.
Ten tijde van het onderzoek van de fysisch geograaf Visscher was het gebied ten oosten 
van de Hondsrug nog in vervening, reden waarom hij van een groot gebied in het veld 
nog veenprofielen kon maken.22 In zijn dissertatie legde Visscher vooral de nadruk op 
het ontstaan, de ontwikkeling en opbouw van het hoogveen bovenop de Pleistocene 
ondergrond. 
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Afb. 1.7 Visscher’s vijf ontwikkelingsstadia van een normaal veen (verlanding in plas)

Afb. 1.8 A - Q = plaatsen waar in de jaren dertig van de vorige eeuw veenprofielen 
door Casparie zijn gemaakt 
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Afb. 1.9 Veenprofiel in 1963 gemaakt bij Klazienaveen-Noord ten noordoosten van Barger-Ooster-
veld (zie afb. 1.8), inclusief datering. Hoogte veenprofiel was 3.10 m.

Visschers boek Emmen en Zuidoost Drenthe uit 1940 is een geografische monografie 
waarin ook de ontginning- en vervening van het gebied aan bod komen.23 Daarnaast is van 
zijn hand in 1949 een overzicht over veenvorming verschenen. Deze was mede gebaseerd 
op zijn dissertatie.24 Vooral zijn schematisch weergave van de vijf ontwikkelingsstadia van 
veen wordt tot op de dag van vandaag nog veel gebruikt (afb. 1.7). 

De onderzoeken van Casparie en Dupont vonden plaats na de uitvinding van nieuwe, 
absolute, dateringsmethoden zoals C14-datering. De hout- en veenarcheoloog Casparie 
heeft in de jaren zestig en beginjaren zeventig in het gebied ten oosten van het huidige 
dorp Barger-Oosterveld gedetailleerd stratigrafisch onderzocht (afb. 1.8 en 1.9).25 Hij heeft 
verschillende veenprofielen in kaart gebracht. Daarnaast werden veenmonsters verzameld 
voor pollenanalyse, rhizopodenanalyse, radio-actieve koolstofdateringen en onderzoek 
naar vruchten en zaden en jaarringenchronologie.26 Het onderzoek van Casparie is tot op 
de dag van vandaag nog actueel en wordt in studies over zowel de veenvorming in het 
algemeen als die over de venen van Zuidoost-Drenthe vaak samengevat.27 

23 Visscher, 1940.
24 Visscher, 1949.
25 Casparie, 1972.
26 De uitkomsten van zijn onderzoeken zijn in maar liefst 109 overzichtskaarten, doorsneden, 
diagrammen etc. weergegeven.
27 Onder andere Stichting voor bodemkartering, 1980, Elerie 1989 en Meijles in een presentatie over 
Noord-Nederlandse Cultuurlandschappen, 2012 baseren zich op Casparie.
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Afb. 1.10 De hoofdstukindeling van Stemfoort’s Handboek voor Veengraverij en Land-
ontginning in de Hooge Veenen en al wat daartoe behoort uit 1847 geeft een praktisch 
overzicht van gang van zaken bij de verveningen
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Vanaf eind jaren zeventig kon in het onderzoeksgebied alleen nog onderzoek worden 
verricht in een gedeelte van het natuurreservaat Bargerveen. Het palaeoecologisch en 
isotopen-geologisch onderzoek van Dupont uit 1985 vond plaats in het zogenoemde 
Meerstalblok, het minst afgegraven gebiedje in het natuurreservaat. Haar onderzoek 
was vooral gericht op het in kaart brengen van de veranderingen in temperatuur en 
regenval in het Holoceen.28 Daarnaast hebben Casparie, Tonnis en De Vries in 2008 aantal 
veenprofielen in het Bargerveen paleobotanisch onderzocht en op basis van pollenanalyse 
en C14-bepalingen gedateerd. 

De conclusie is dat vooral het gebied ten oosten van de Hondsrug gedetailleerd 
stratigrafisch is onderzocht, waardoor van dit gebied een goed inzicht aanwezig is over 
het ontstaan en de opbouw van het veen. Het westelijke deel van de Bargervenen is niet 
onderzocht omdat het veen hier al in de jaren dertig was afgegraven. 
 
Onderzoek naar verveningen en veenkoloniale landschappen 
De venen van Zuidoost-Drenthe zijn pas aan snee gekomen vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw. Publicaties over de verveningen in het onderzoeksgebied kwamen dus 
pas op gang in de periode na circa 1845 – 1850. Over de vervening in het algemeen en 
oudere verveningen in de noordelijke provincies of heel Nederland is vanuit verschillende 
vakdisciplines wel eerder onderzoek gedaan.
 
De oudste bekende publicatie is Tractatus de Turffis uit 1658 van de Groningse hoogleraar 
Schoockius en gaat vooral over de gang van zaken bij de verveningen.29 Ook de studies 
uit de achttiende eeuw van Freese en De Sitter gaan vooral in op de techniek en gang van 
zaken bij de verveningen.30 Beide baseerden zich op Schoockius. De publicatie Handboek 
voor Veengraverij en Landontginning in de Hooge Veenen, en al wat daartoe behoort uit 
1847 van de rijkstaxateur van de turf Stemfoort is ook een uitgebreide verhandeling over 
de feitelijke gang van zaken in de verveningen (afb. 1.10).31 Volgens Gerding is vooral 
Stemfoort een betrouwbare bron gebleken voor een praktisch en feitelijk inzicht in de 
werkwijze van de veenafgravingen.32 

De eerste studie over de geschiedenis van de Drentse veengebieden is het Geschiedkundig 
Overzicht van de Verveeningen in Drenthe uit 1872 van Kniphorst.33 Kniphorst geeft, 
per Drents veengebied, een historisch overzicht van de overeenkomsten, concessies en 
reglementen die golden voor dat gebied. In dit overzicht wordt ook kort ingegaan op 
de verlenging van de Hoogeveensche Vaart richting Bargervenen en de aanleg van het 
Oranjekanaal. 

De eerste studies die de vervening vanuit meerdere gezichtspunten benaderden, stammen 
uit de jaren dertig van de vorige eeuw. In die tijd verschenen twee sociaal-geografische 
monografieën die beide aansloten bij de wetenschappelijke stroming van de Franse school 
van Paul Vidal de la Blanche.34 De ‘géographic humaine’ van Vidal legde de nadruk 

28 Dupont, 1985.
29 Gerding, 1995, pag. 2.
30 Volgens Gerding, 1995, pag. 471 was de titel van publicatie van Freese uit 1789 Ueber die Vehne 
en die van De Sitter uit 1796, Vertoog over de veenen. 
31 Stemfoort, 1847, zie voor een goede samenvatting van Stemfoort: Gerding, 1995, pag. 29-34.  
32 Gerding, 1995, pag. 3.
33 Een andere niet zo betrouwbare geschiedkundige studie is volgens Gerding van Top uit 1893. Zie 
Gerding, 1995, pag. 2. De publicatie van Kniphorst is als ebook ook gratis beschikbaar op https://
google.books.nl
34 Keuning, 1989, voorwoord door Elerie en Schroor bij de fototechnische herdruk uit 1989 van de 
dissertatie van Keuning uit 1933.  
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Afb. 1.11 Twee typologische indelingen veenkoloniën gemaakt in respectievelijk 1933 en 2010.
  
Linker kolom: De typologische indeling zoals gemaakt door Keuning in 1933. Boven: enkelkanaal-
stelsel, Midden: veenkolonie met kanaal en achterdiep, Onder: dubbelkanaalstelsel. 

Rechter kolom: De typologische indeling zoals gemaakt door Stol in 2010. Boven: nederzettingstype 
met een enkel kanaal, Midden: drietandssysteem (gaffelwijken), Onder: dubbel kanaaltype
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op bestudering van de relatie tussen de menselijke groep en het woongebied waarin 
deze groep zich heeft georganiseerd.35 In Nederland verschenen onder leiding van de 
Utrechtse hoogleraar Van Vuuren meerdere sociaal-geografische streekmonografieën. 
Hiervan was die van Keuning over de Groningse veenkoloniën één van de bekendste. 
Keuning omschreef de relatie mens – natuur als ‘.., s mensen actieve inpassing in en 
aanpassing aan de natuur’.36 Keuning vond dat de belangrijkste taak van de sociale 
geografie de landbeschrijving of regionale geografie was. De sociaal-geografische regio 
beschouwde hij als “een menselijke creatie en als zodanig een objectieve verschijning”.37 
De ‘mens gemaakte’ regio was volgens hem het belangrijkste studiegebied. Vooral dit 
maatschappelijke ‘door de mens gemaakte’ aspect van het landschap maakt zijn onderzoek 
tot op de dag van vandaag nog steeds actueel. 

Keuning gaat in zijn monografie uit 1933 vooral in op de veenkoloniale periode van ná 
de verveningen. In zijn hoofdstuk over het ontstaan van het natuurlijke veenlandschap 
verwijst hij vooral naar de hiervoor genoemde dissertatie van Visscher uit 1931. Hoewel 
Keuning een relatie constateert tussen de wijze van aanleg en de terreingesteldheid, ging 
hij daar slechts anderhalve pagina op in “In nauw verband met de helling van het veen 
en van de ondergrond zijn kanalen gegraven”.38 Hij maakte een onderscheid tussen de 
aanleg van een kanaal loodrecht op de klimming van het veen en één waarbij in de dalen 
van aanwezige riviertjes een kanaal werd aangelegd. Helaas heeft hij de relatie tussen 
de terreingesteldheid en de ruimtelijke inrichting verder niet onderzocht. Wat betreft 
de ruimtelijke hoofdstructuur van het veenkoloniale landschap maakte Keuning een 
typologische indeling.39 Zo onderscheidde hij het enkelvoudig en dubbel kanalenstelsel 
en een veenkolonie met kanaal en achterdiep. Helaas heeft alleen deze typologische 
benadering van de ruimtelijke hoofdstructuur veel navolging gehad en is tot op de dag van 
vandaag nog steeds gebruikelijk in de literatuur (afb. 1.11).40 

Tot dezelfde Franse school kan de al eerder genoemde geografische monografie van 
Visscher Emmen en Zuidoost Drenthe uit 1940 worden gerekend.41 Visscher beschrijft 
in deze monografie ook de zandgebieden van Zuidoost-Drenthe. In zijn hoofdstuk over 
de verveningen gaat hij vooral in op de hoofdontsluiting, de kanalen en kanaalaanleg, 
en de werkwijze van de veenafgraverij. Visscher benoemt kort de aanwezigheid van een 
verveningsplan dat voorafgaand aan de vervening werd opgesteld. Echter, op de inhoud 
van deze plannen gaat hij niet in. Wel wijst ook Visscher op de relatie met de morfologie 
“Bij het maken van een verveningsplan is het van groot belang rekening te houden met de 
morfologie van den veenondergrond en de aanwezige veendikten”.42 Het blijft echter alleen 
bij deze constatering. Ook het ontwerpproces en degene(n) die het ‘verveningsplan’ hebben 
gemaakt komen niet aan bod. 

Hoewel na de jaren dertig het maken van monografieën ‘uit de mode’ raakte en de 
meeste studies werden verricht vanuit één vakdiscipline of gezichtspunt, zijn over het 
onderzoeksgebied nog wel enkele wat meer interdisciplinaire publicaties verschenen. Zo 
is onder redactie van Gerding eind jaren tachtig De geschiedenis Emmen en Zuidoost-

35 Keuning, 1989, voorwoord bij de fototechnische herdruk uit 1989. 
36 Idem.
37 Idem.
38 Keuning, 1989, pag. 86 en 87, zie ook noot 34.
39 Keuning, 1989, pag. 85, zie ook noot 34.
40 Zie ook Spek, 2004, pag. 91 en 92 waarin hij de populariteit van historisch-geografische typologie 
onder de historisch geografen van na de Tweede Wereldoorlog beschrijft. 
41 Visscher, 1940.  
42 Visscher, 1940, pag. 136.
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Drenthe gepubliceerd, waarin auteurs uit verschillende disciplines ingaan op verschillen 
aspecten van de vervening.43 Onderwerpen als de ontsluiting van de venen, de veenarbeid, 
het leven in het veen en de turfindustrie komen aan bod. In deze publicatie geeft Van der 
Haer een typologische benadering van de ruimtelijke hoofdstructuur met zijn beschrijving 
van het enkel- en dubbelkanaalsysteem en bloksysteem.44  

Recentelijk is een populair-wetenschappelijke, maar doorwrochte, monografieënreeks 
verschenen van de Stichting 400 jaar Veenkoloniën.45 Deze Stichting beoogd door middel 
van ‘verantwoorde geschiedschrijving’ per gemeente inzicht te geven in alle aspecten van 
een veenkoloniaal gebied. In 400 jaar Venen rondom Emmen worden de veengebieden van 
de huidige gemeente Emmen besproken.46 De oude randveenontginningen Roswinkel en 
Schoonebeek komen aan bod. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de kanaalaanleg, 
de vervening in de periode 1900 – 1940 en de periode na de vervening vanaf 1940. Een 
breed scala aan onderwerpen passeren de revue zoals de verveners, sociale verhoudingen, 
landbouw, onderwijs en cultuur. Informatief zijn de analyses van de verschillende personen 
en partijen die betrokken waren bij de ontsluiting en vervening. Hoewel niet diepgravend 
wordt ingegaan op de ruimtelijke opbouw van de veenkoloniën van de gemeente Emmen, 
geeft de publicatie een goede inkijk in breed scala aan onderwerpen die samenhangen met 
de vervening. 

Ondanks de hiervoor genoemde interdisciplinaire studies zijn de meeste onderzoeken vanaf 
de jaren dertig van de vorige eeuw vanuit één vakdiscipline verricht. Ze leggen de nadruk 
op óf de waterstaatkundige aspecten óf de sociale aspecten van de verveningen óf de 
economische betekenis van de turfwinning. 

De waterstaatkundige studies van Rijkswaterstaat en van Coert uit de jaren zeventig, 
tachtig en negentig van de vorige eeuw gaan in op de gehele Drentse waterstaat.47 Hierbij 
zijn de boeken van de weg- en waterbouwkundige Coert de eerste studies die inzicht 
geven in de geschiedenis van de Drentse waterstaat vanaf de Middeleeuwen. Hij baseert 
zich voornamelijk op primaire bronnen. Wat betreft de verveningen zijn vooral zijn 
gedetailleerde historische beschrijvingen van de gang van zaken rondom de aanleg van de 
Drentse kanalen van belang. Ook geeft hij een kort overzicht van de reglementering van de 
verveningen vanaf 1815. 
 
De studies met de nadruk op de sociale aspecten van de verveningen gaan meestal over 
de slechte arbeidsomstandigheden van de veenarbeiders. Vooral in de jaren tachtig zijn 
meerdere van dergelijke studies gepubliceerd.48 Gerding noemt met name de studie van 
Frieswijk over de land-, veen- en zuivelarbeiders in het noorden van Nederland van 
belang. In tegenstelling tot veel andere studies plaatst Frieswijk namelijk de veenarbeid in 
de context van de periode en conjunctuur en maakt een onderscheid tussen verschillende 
groepen arbeiders.49 In Gerdings artikel De mythe van de veenarbeid gaat hij in op het 

43 Gerding (red.), 1989.
44 Van der Haer, 1989, pag. 114.
45 Het boek ‘400 jaar venen rondom Emmen’ is een monografie over de veenkoloniën van de 
gemeente Emmen  
46 De auteurs van dit boek zijn K. Timmer en G. de Vries.  
47 Provinciale Waterstaat Drenthe, 1976 en Coert, 1984 en 1991. 
48 Gerding, 1995, noemt op pag. 5 de studies van Aardema, M., 1981, Uit het leven van de veen-
arbeider, Van Houten, H, 1985 Anarchisme in Drenthe. Levensherinneringen van een veenarbeider 
en Veen, D., 1985, Jeugdherinneringen van een veenarbeider 1909-1921. Voor deze scriptie zijn 
sociale aspecten niet onderzocht en wordt volstaan met een verwijzing naar deze auteurs. 
49 Frieswijk, J.A., 1989, Om een beter leven. Strijd en organisatie van de land-, veen- en 
zuivelarbeiders in het noorden van Nederland (1850 – 1914).
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Afb. 1.12 Weergave van Gerding’s 
verveningssysteem Zuidoost Dren-
the.  Dit verveningssyteem bestaat 
uit twaalf veengebieden.  

ontstaan van het negatieve imago van de veenarbeid.50 Daarnaast zijn er recent veel 
gedenkboeken door dorpsbewoners of historische verenigingen uit het onderzoeksgebied 
zelf gepubliceerd. Naast de sociale kant van de verveningen geven deze gedenkboeken 
vaak ook uitgebreide genealogische beschrijvingen van de inwoners van het dorp.51

De meeste historisch-geografische studies zijn vooral typologisch van aard en met een 
sterke focus op de inrichting van het kanaal en de directe omgeving.52 Dergelijke studies 
gaan niet in op de landschapsinrichting van de hele veenkolonie. Dit betekent ook dat 
de invloed van fysisch-geografische en maatschappelijke factoren op de ruimtelijke 
hoofdstructuur niet of beperkt aan bod komen. Het lijkt soms wel of het veenkoloniale 
landschap plotsklaps uit het niets is ontstaan. Ze geven een vrij eendimensionaal beeld.
 
De belangrijkste auteurs die vooral de nadruk hebben gelegd op de economische kant 
van de turfwinning zijn Van Schaik en Gerding.53 Van Schaik heeft in twee afleveringen 
van het Economisch en (Sociaal) Historisch Jaarboek in 1969 en 1971 een historische 
verkenning gegeven van waar en wanneer turf werd gewonnen in Nederland en welke rol 
deze brandstof heeft gespeeld in het nationale economisch leven.54 Zijn publicatie geeft een 
algemeen economisch overzicht gebaseerd op een literatuurstudie. 
Ook bij Gerding staat de vraag waar, wanneer hoeveel turf werd gewonnen centraal. Hij 
heeft alleen de vier noordelijke provincies onderzocht. In tegenstelling tot Van Schaik 
baseerde Gerding zich wel op primaire bronnen.55 Per provincie is de turfproductie 
van de verschillende veengebieden geanalyseerd. Hierbij onderscheidde Gerding 23 
verveningssystemen en 72 veengebieden.56 Volgens Gerding heeft een verveningssysteem 

50 Gerding, 1992, pag. 309-332. 
51 Zie de literatuurlijst voor de geraadpleegde (gedenk)boeken over de dorpen in de Bargervenen.
52 Zie Renes, 1982, Herinrichtingscommissie Oost-Groningen en Gronings-Drentse veenkoloniën, 
1985, Van der Haer, 1989, Berendsen, 2008, pag. 86 e.v. en Stol, 2010, pag. 80 e.v.
53 Van Schaik, 1969 en 1971 en Gerding (red.), 1989 en Gerding, 1995. 
54 Van Schaik, 1969, pag. 142.
55 Gerding, 1995, pag. 7.
56 Gerding, 1995, pag. 9.
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Afb. 1.13 Vereenvoudigde weergave van enkele ontginningsfasen van De Bont’s 
veenkoepel en veenrug. Omdat zijn klei-op-veen vlakte niet van toepassing is op ons 
onderzoeksgebied is deze hier niet weergegeven.

Sterk vereenvoudigde uitgangssituatie ca. 800 n. Chr.

Eerste ontginningsfase rond 1000 n. Chr., voor de veenkoepel uitgewerkt voor twee dorpsgebieden

Derde ontginningsfase 

De ontginning is voltooid, warbij het rellëf in de veenkoepel is verdwenen en de veenrug is ingezakt 



25

wat betreft de afwatering en/of organisatie een zekere samenhang. Een verveningssysteem 
heeft één of meerdere hoofdkanalen waarop veengebieden zijn aangesloten. Een 
veengebied is een ruimtelijke eenheid binnen een verveningssysteem, bijvoorbeeld een 
compagnie. Zo maken de Bargervenen deel uit van het verveningssysteem Zuidoost 
Drenthe, een systeem dat de hele huidige gemeente Emmen beslaat (afb. 1.12). Zuidoost 
Drenthe bestond vervolgens uit twaalf veengebieden.57 Gerding’s nadruk op een 
veengebied als de ruimtelijke eenheid is minder eendimensionaal dan de gerichtheid op 
alleen het kanaal bij de topologische benaderingen. Helaas is niet geheel duidelijk wat de 
landschappelijke karakteristieken van deze ruimtelijke eenheden zijn en waarom bepaalde 
veengebieden wel en andere niet tot het systeem Zuidoost Drenthe behoorden.58 Gerding’s 
dissertatie had vooral als doel een kwantitatief historisch overzicht te geven van de 
turfproductie in de noordelijke provincies, reden waarom hij niet ingaat op de ruimtelijke 
opbouw van zijn twaalf onderscheiden veengebieden in Zuidoost-Drenthe. De dissertatie 
van Gerding uit 1995 is voor zover bekend de laatste wetenschappelijke studie, gebaseerd 
op primaire bronnen, over de vervening in het studiegebied. 

De conclusie is dat in de meeste (wetenschappelijke) publicaties de ruimtelijke opbouw 
van de veenkoloniën voornamelijk typologisch wordt beschreven. Hierbij ligt de nadruk op 
het kanaal en directe omgeving. De monografieën van Keuning en Visscher, de populair-
wetenschappelijke monografieënreeks van de Stichting 400 jaar Veenkoloniën en vele 
gedenkboeken geven een meer geschakeerd beeld van de vervening. Echter, ook in deze 
publicaties komt de invloed van fysisch geografische en sociaal-maatschappelijke factoren 
op het ontwerp(proces) en de realisatie van ruimtelijke hoofdstructuur niet systematisch 
aan bod komt.

Onderzoek naar agrarische veenontginningen 
In tegenstelling tot de verveningen staan de historische agrarische veenontginningen 
de laatste tijd wel wetenschappelijk in de belangstelling. Hoewel deze agrarische 
veenontginningen geen onderwerp zijn van deze scriptie biedt de recente theorievorming 
over dit landschapstype mogelijk ook aanknopingspunten voor de theorievorming over 
het ontstaan en de ruimtelijke opbouw van het veenkoloniale landschap. Voor de oudere 
theorievorming over agrarische veenontginningen wordt hier volstaan met de verwijzing 
naar de historiografische overzichten die De Bont en Zomer recent hebben vervaardigd.59 

Er zijn twee aspecten in de recente theorievorming van agrarische veenontginningen die 
mogelijk ook interessant kunnen zijn voor het onderzoek naar veenkoloniale landschappen. 
Het eerste betreft de relatie fysisch milieu en de ontginningswijze. Zo heeft De Bont in 
zijn onderzoek naar de middeleeuwse agrarische veenontginningen in West-Nederland 
drie ontginningsmodellen ontwikkeld voor drie verschillende veenlandschappen namelijk 
de veenkoepel, de veenrug en de (klei op) veenvlakte (afb.1.13).60 Bepalend voor de 
ontginningsstructuur is volgens De Bont vooral de morfologie van het veen, en de 
verandering daarin gedurende de ontginning “Zonder inzicht in de aard van en het reliëf 

57 De twee Duitse veenkoloniën op Nederlands grondgebied, Het Swartenberger Veen en het 
Swartenberger Compascuum, noemt Gerding niet. Dit ondanks dat hij de Duitse grens wel als de 
grens van het verveningssysteem Zuidoost-Drenthe beschouwd. Zie Gerding, 1995, pag. 244 e.v.
58 Gerding’s afbeelding van het verveningssyteem Zuidoost-Drenthe geeft ook nog het Barger-
Erfscheidenveen weer. Ook lijkt het Zwartenberger Veen deel uit te maken van het Emmer-
Compascuum. Zie Gerding, 1995, pag. 245.  
59 Zie voor uitgebreide historiografisch overzicht De Bont, 2008, pag. 43-196 en Zomer, 2016, pag. 
113-124.
60 De Bont, 2008 en 2009.
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Afb. 1.14 Bezitsverhou-
dingen per eigenaar in 
Roderwolde in 1832 zoals 
gereconstrueerd door Zomer. 
De blauw getinte kavels zijn 
van eigenaren uit Roder-
wolde, de rode tinten van 
buiteneigenaren.

61 De Bont, 2008, pag. 52.
62 Zomer, 2016, pag. 115. Zie ook Spek, 2004, pag. 95. 

in het veen en het natuurlijke afwateringssysteem is het niet mogelijk om de verschillende 
typen Middeleeuwse agrarische veenontginningen en het direct daarmee samenhangend 
historische waterbeheer te kunnen begrijpen en beschrijven”.61 Vanaf de laag gelegen delen 
ontgon men de veenkoepel of veenrug op. 

Hoewel De Bont volgens Zomer een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de 
theorievorming over agrarische veenontginningen, is het vooral gericht op de 
fysische geografie, de morfologie van het veen.62 Terecht wijst Zomer er op dat de 
maatschappelijke, politieke, economische en sociale dimensie van de ontginningen bij 
De Bont ontbreekt. Zomer analyseert in zijn onlangs verschenen proefschrift over de 
middeleeuwse veenontginningen in het voormalige Hunze-getijdebekken naast de invloed 
en veranderingen van het fysieke landschap ook de daarbij behorende maatschappelijke 
(bezits)verhoudingen vóór en tijdens de ontginningen (afb. 1.14). Zijn interdisciplinaire 
aanpak doet hiermee meer recht aan de dynamiek en variatie van zowel het veenlandschap 
als de veenontginningen. 

De conclusie is dat het meest recente onderzoek naar de agrarische veenontginningen 
laat zien dat de ruimtelijke opbouw van dergelijke ontginningen enerzijds zijn beïnvloed 
door het fysieke landschap van dat moment. Hierbij was vooral de morfologie van 
het veen maar toch ook de Pleistocene ondergrond van invloed op het verloop van de 
ontginningen. Anderzijds waren de maatschappelijke verhoudingen, en dan vooral 
de bezitsverhoudingen, van invloed op de agrarische veenontginningen in de Hunze-
getijdebekken. 

Kennislacunes
Het voorafgaande overziend kan als de conclusie worden getrokken dat over het oostelijke 
gedeelte van het onderzoeksgebied gedetailleerde wetenschappelijke kennis aanwezig is 
over de Pleistocene ondergrond en het ontstaan en stratigrafie van het veen. Helaas geldt 
dit niet voor het westelijke gedeelte van het onderzoeksgebied omdat hier het veen in het 
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begin van de twintigste eeuw al was verdwenen. Ondanks dit gedetailleerde stratigrafische 
onderzoek, is juist de invloed van het veenlandschap, en dan specifiek het Pleistocene 
reliëf en de stratigrafie van het hoogveen, op het verloop en de ruimtelijke uitleg van de 
kanaalbouw en de vervening onderbelicht gebleven. Enkele onderzoekers benoemen enkel 
de mogelijke invloed maar hebben de aard en invloed van de fysische factoren op de 
ruimtelijke hoofdstructuur vóór en tijdens de vervening niet verder onderzocht. 

Ten tweede komt de invloed van de sociale, bezits- en gebruiksrechtelijke verhoudingen 
vóór en tijdens de verveningen op de ruimtelijke ontwikkelingen beperkt aan bod. De 
onderzoeken waar wel het landschap als menselijke creatie centraal staat, zoals bij Keuning 
en in mindere mate Visscher, leggen vooral de nadruk op de periode ná de vervening en 
in mindere mate de periode tijdens de veenafgravingen. De bezits- en gebruiksrechtelijke 
verhoudingen vóór de vervening blijven ook bij hen onderbelicht. Dit geldt specifiek 
voor de invloed van de bezitsverhoudingen op het maken van de plannen van aanleg, de 
verdeling of verkoop van het veen én de periode waarin de plannen tijdens de verveningen 
werden gerealiseerd. De consequentie is dat de plannen van veenaanleg zelf vaak ook 
onderbelicht zijn gebleven. Ook hier benoemen sommigen, zoals Keuning, Visscher en 
Stichting 400 jaar Veenkoloniën, wel de aanwezigheid van dergelijke plannen. Echter, 
de inhoud van de plannen zelf en de ruimtelijke uitleg tijdens de vervening zijn geen 
onderwerp geweest van hun onderzoek. 

In deze scriptie worden dan ook de mogelijkheden verkend die een GIS-geörienteerde 
interdisciplinaire landschapshistorische benadering kan bieden voor onderzoek 
naar veenkoloniale landschappen. De invloed van fysisch-geografische en sociaal-
maatschappelijke factoren vóór en tijdens de verveningen staan hierbij centraal. 

1.3 Conceptueel model 

Getracht is om de fysisch-geografische en sociaal-maatschappelijke factoren die van 
invloed zijn geweest op de landschappelijke ontwikkelingen in de Bargervenen in een 
conceptueel model samen te vatten. Hierbij baseer ik mij op het conceptuele model zoals 
dat recentelijk is ontwikkeld door Zomer en Worst (afb. 1.15 op de volgende pagina).63  
Het door deze twee onderzoekers ontwikkelde model sluit in een aantal opzichten goed aan 
bij ons onderzoek. 

In de eerste plaats gaat het model er vanuit dat zowel fysieke als sociaal maatschappelijke 
karakteristieken en verhoudingen van invloed waren op het landschap van de 
middeleeuwse veenontginningen. Datzelfde geldt voor het door ons onderzochte 
veenkoloniale landschap. Zomer en Worst maken in hun model een onderscheid tussen 
de fysieke en maatschappelijke karakteristieken van het landschapssysteem zelf en de 
krachtenvelden die hierop van binnenuit of buitenaf hun invloed laten gelden. Deze 
krachtenvelden kunnen zowel natuurlijk als maatschappelijk zijn. Daarnaast is de factor 
tijd een integraal onderdeel van het conceptuele model van Zomer en Worst. Hierdoor 
wordt het mogelijk om ontwikkelingsprocessen in de tijd te plaatsen. Bepaalde fysieke én 
sociale karakteristieken en verhoudingen die in de loop der tijd opkomen, veranderen of 
verdwijnen kunnen zo in de analyse worden betrokken. 

Niet alle door Zomer en Worst genoemde karakteristieken en krachtenvelden zijn van 
toepassing op ons onderzoek. De onderzochte tijdsperiode, het onderzoeksgebied én het 
landschapstype verschillen immers. Dit heeft natuurlijk zijn weerslag op het conceptueel 

63 Zomer, 2016, pag. 21 en 22. 



28

Afb. 1.15 Conceptueel 
model dat is gebaseerd 
op Zomer en Worst  

model. Onderstaand worden de belangrijkste aanpassingen op het model van Zomer en 
Worst kort op een rij gezet.
 
In de eerste plaats zijn enkele sociaal-maatschappelijke factoren aangepast en toegevoegd. 
In het onderzoek van Zomer was de invloed van de kerk in Noord-Groningen en Friesland 
aanzienlijk groter dan in Zuidoost-Drenthe, terwijl andersom de Bargervenen lang militair 
terrein zijn geweest. Ook was het politieke en juridische landschap in de Middeleeuwen 
anders dan het Koninkrijk der Nederlanden vanaf het begin van de negentiende eeuw. Een 
goed voorbeeld hiervan is dat de verveners in Zuidoost-Drenthe te maken hadden met 
nationale en provinciale regelgeving met betrekking tot veenafgravingen. Reden waarom 
militaire, staats- en provinciale regels en verhoudingen wel zijn opgenomen in ons model, 
terwijl Zomer alleen lokale verhoudingen heeft weergegeven. 

Bij verveningen, en dus ook de Bargervenen, werd het veen commercieel afgegraven en 
naar elders gelegen afzetmarkten vervoerd. Dit betekent dat het veen ontsloten moest 
worden, overeenkomsten met (externe) partijen werden gesloten en financieel-economische 
belangen een rol speelden. Reden waarom bovenlokale en financieel-economische 
verhoudingen zijn opgenomen in ons model. 

In de tweede plaats zijn er verschillen in fysieke karakteristieken en krachtenvelden. Zo 
kenden de Bargervenen door hun ligging niet de zee- en kustdynamiek van de door Zomer 
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onderzochte Hunzebekken. Bovendien verschillen veengebieden, ook als ze vlak bij elkaar 
liggen, in hun ontstaan en stratigrafie. Het al eerder genoemde afgraven versus agrarisch 
gebruik van het veen heeft natuurlijk ook totaal andere gevolgen voor het oorspronkelijke 
veenlandschap gehad. 

Bovengenoemde verschillen in specifieke karakteristieken en krachtenvelden hebben er 
ook toe geleid dat de transformatie van het veenlandschap in de tijd in ons model anders is 
weergegeven. Bij de middeleeuwse agrarische veenontginningen werd het veen agrarisch 
in gebruik genomen en ontgonnen. In de Bargervenen is het veen vóór de vervening eerst 
(deels) agrarisch in gebruik genomen en vervolgens (deels) verveend. Na de vervening 
werd het (deels) gereed gemaakt voor landbouwgrond. Deze verschillen zijn verwoord in 
het model. 

Ondanks deze specifieke verschillen tussen beide landschapstypen is het conceptueel 
model van Zomer en Worst als inspiratiebron heel bruikbaar omdat het een goede kapstok 
biedt voor de categorisering en conceptualisering van zowel de sociaal-maatschappelijke 
als de fysisch-geografische karakteristieken en de invloed van beide op de transformatie 
van veenlandschap naar veenkoloniaal landschap. Centraal in beide modellen staat dat 
zowel het fysieke landschap als de daarbij behorende samenleving onderdeel is van het 
onderzoek.

   
1.4 Afbakening van het onderzoek

Geografische afbakening
Deze scriptie is gericht op de Bargervenen. Hiermee wordt het veengebied bedoeld dat 
binnen de grenzen van de voormalige marke van Noord- en Zuidbarge lag (afb. 1.16 op 
de volgende pagina). Voor de leesbaarheid wordt in deze studie niet gesproken over ‘de 
venen van de marke van Noord- en Zuidbarge’ maar over de Bargervenen. De Bargervenen 
maakten zoals gezegd deel uit van het voormalige uitgestrekte Bourtangerveen. In het 
Bourtangerveen waren de territoriale grenzen oorspronkelijk niet vastgelegd en sommige 
gebieden waren dan ook in gemeenschappelijk gebruik van verschillende marken. Met de 
grenzen van de marke van Noord- en Zuidbarge worden dan ook de grenzen bedoeld zoals 
die officieel zijn vastgesteld vlak voordat het gebied in vervening kwam. 

Gekozen is voor de Bargervenen omdat het Pleistoceen reliëf en veenreliëf daar sterk 
varieerde. In de omgeving van de Hondsrug waren de Pleistocene reliëfverschillen groot, 
terwijl verder oostwaarts het reliëf relatief vlak was en nog is. Op deze manier was het 
mogelijk om veenkoloniën te vergelijken op basis van verschillen in reliëf. Daarnaast is om 
praktische redenen gekozen voor de Bargervenen. De meeste topografische kaarten en veel 
gedenkboeken waren namelijk al in het bezit van de auteur. 

Thematische afbakening
In lijn met het conceptueel model is de thematische afbakening tweeledig. Aan de ene 
kant staat het fysieke landschap centraal. Dit betekent dat eerst de karakteristieken van dit 
natuurlijke veenlandschap en dan in het bijzonder het ontstaan van het Pleistocene reliëf en 
de stratigrafie van het veen thema zijn van het onderzoek. Kennis van deze karakteristieken 
is immers een voorwaarde om hun invloed op de ruimtelijke hoofdstructuur te kunnen 
bepalen. Vervolgens wordt door middel van een GIS-georiënteerde benadering de invloed 
van het Pleistoceen reliëf en de morfologie van het veen op de ruimtelijke hoofdstructuur 
vóór de verveningen, de inhoud van de plannen van aanleg én de ruimtelijke uitleg tijdens 
de verveningen geanalyseerd. 
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Afb. 1.16 Het onderzoeksgebied: de voormalige marke van Noord- en Zuidbarge geprojecteerd op de
                topografische kaart van 2013.

Rode stippellijn = de grens van de voormalige marke van Noord- en Zuidbarge. De westgrens is de
                            Sleenerstroom, waarvan de loop is rechtgetrokken en verlegd. De oostgrens is de
                            grens met Duitsland.

Zwarte stippellijn = de gereconstrueerde grens van het veen op basis van de Hottingeratlas 1773 - 1794.

Schuin geschreven namen = dorpen en gehuchten die deel uitmaakten van de marke van Noord- en
                                             Zuidbarge.

Overige namen = dorpen en gehuchten die zijn ontstaan vlak vóór of tijdens de vervening van de 
                            Bargervenen.
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Aan de andere kant zijn de sociaal-maatschappelijke karakteristieken en 
krachtenverhoudingen vóór en tijdens de verveningen thema van het onderzoek. Hierbij 
wordt de nadruk gelegd op de bezits- en gebruiksrechten van verschillende partijen en de 
wijze waarop zij (bestuurlijk) zijn georganiseerd. De reden voor deze thematische keuze 
is dat het veen vóór de verveningen in gemeenschappelijk bezit van de marke was, maar 
tijdens de vervening particulier bezit was. Specifieke onderzoeksthema’s zijn dan ook de 
organisatie van en bezitsverhoudingen binnen de marke in de periode vóór de verveningen 
en de overdracht, inclusief bijbehorende organisatie, van het veenbezit vóór en tijdens de 
verveningen. Speciale aandacht wordt hierbij gegeven aan de invloed van (wijzigingen in) 
het veenbezit op de inhoud van de plannen van aanleg en de ruimtelijke uitleg tijdens de 
vervening.

Chronologische afbakening 
De consequentie van de gemaakte thematische afbakening is dat de scriptie chronologisch 
uit twee delen bestaat, namelijk de periode vóór de verveningen en de periode waarin de 
transformatie naar het veenkoloniale landschap plaatsvond. 
Bij de analyse van de periode vóór de verveningen wordt chronologisch een onderscheid 
gemaakt tussen het natuurlijke landschap en het sociaal-maatschappelijk landschap. Omdat 
het Hunzedal en de Hondsrug zijn ontstaan in het Pleistoceen en het veen is gevormd 
in het Holoceen zijn deze periodes onderwerp van het onderzoek naar het natuurlijk 
veenlandschap. 
De analyse van de bezits- en gebruiksrechten en organisatie van de marke vindt plaats 
vanaf de Middeleeuwen om de eenvoudige reden dat de meeste marken en zo ook de 
marke van Noord- en Zuidbarge in die periode zijn ontstaan. 
Het einde van de periode vóór de verveningen is gesteld op circa 1850. Rond dat jaar 
zagen namelijk de eerste concrete plannen het licht om de Bargervenen ten behoeve van de 
turfwinning te ontsluiten. 

Het tweede deel betreft de transformatieperiode naar het veenkoloniale landschap vanaf 
1847 tot circa 1950. Zoals gezegd werden rond 1850, meer specifiek in 1847, de eerste 
concrete plannen voor de ontsluiting van de Bargervenen bekend. Als eindjaar is gekozen 
voor circa 1950 omdat de ruimtelijke uitleg van de plannen van aanleg, dus hoofdstructuur 
van het veenkoloniale landschap grotendeels herkenbaar was.64 Daarnaast vonden er 
vanaf 1950 aanzienlijke landschappelijke veranderingen plaats in het gebied. Zo ging de 
oorspronkelijke afwateringsstructuur sinds die tijd op de schop, breidden de dorpen sterk 
uit en kwamen de glastuinbouw en grootschalige industrie op. Ondanks deze keuze voor 
het jaar 1950 zal in enkele situaties ook de periode erna in de analyse worden betrokken. 
Dit betreft vooral het Amsterdamsche Veld, dat in de jaren vijftig nog volop in vervening 
was en waarvan de ruimtelijke uitleg van het plan van aanleg pas later is gerealiseerd. 

Begripsafbakening 
In deze scriptie passeren de begrippen plan van aanleg en veenkolonie regelmatig de 
revue. Een plan van aanleg is een vóór de vervening gemaakt ontwerp van de ruimtelijke 
opbouw van een veenkolonie. Het plan van aanleg bestond uit zowel een kaart als een 
beschrijving van het ontwerp van de ruimtelijke hoofdstructuur van een bepaald begrensd 
gebied (afb. 1.17). In de primaire bronnen wordt het plan van aanleg op verschillende 
manieren aangeduid. Zo wordt naast de term plan van aanleg ook gesproken over het plan 
van veenaanleg, verveningsplan of plan van veenaanleg en indeeling. In deze scriptie zijn 
al deze verschillende termen samengevat in de term ‘plan van aanleg’.  

64 De Bargervenen waren rond 1950 nog gedeeltelijk in vervening. Echter, de voorbereidingen zoals 
het graven van greppels e.d. waren al zo ver gevorderd dat de landschappelijke structuur zowel op 
topografische kaarten als waarschijnlijk in het veld zichtbaar was. 
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Afb. 1.17 
Voorplaat van 
de publicatie 
met  het plan 
van aanleg van 
het Barger-
Oosterveen uit 
1867. 
Zie ook kaart 
op de volgen-
de pagina.

In sommige situaties zijn er meerdere plannen van aanleg en meerdere kaarten van een 
bepaald gebied gemaakt. Indien hier van plan van aanleg wordt gesproken dan wordt dat 
plan bedoeld dat uiteindelijk is gerealiseerd. 
Van het Amsterdamsche Veld is in de geraadpleegde archieven alleen de kaart van het plan 
van aanleg gevonden. Dit betekent dat zaken die alleen in de bijbehorende beschrijving 
werden verwoord, zoals de algemene bepalingen waarin de breedte van de (hoofd)wijken 
werd omschreven, onbekend zijn gebleven. 

Over de definitie van het begrip veenkolonie zijn volgens Stol de Nederlandse geografen 
het nooit eens geworden.65 Dit in tegenstelling tot andere belangrijke begrippen uit de 
Nederlandse ontginningsgeschiedenis zoals diverse soorten polders. Volgens Stol geeft 
Heslinga de meest uitgewerkte omschrijving: Veenkolonie noemt men een nederzetting 
ontstaan bij de stelselmatige commerciële vervening van onbewoonde veenstreken door 
daarvoor in het leven geroepen vennootschappen e.a. sinds het midden van de 16e eeuw. 
De term wordt in bijzonder gebruikt voor dorpen die zijn ontstaan na de afgraving van 
hoogveencomplexen.66 Volgens Stol is deze definitie nog te beperkt omdat er in bepaalde 
gebieden al voor het midden van de 16e eeuw commerciële vervening plaatsvond. 

65 Stol, 1992, pag. 17. 
66 Stol, 1992, pag. 17. Zijn eigen definitie staat op dezelfde pagina.
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Afb. 1.17 Kaart bij het plan van aanleg van het Barger-Oosterveen uit 1867. Zie ook de voorplaat 
van de publicatie van het plan van aanleg op de vorige pagina.

Daarnaast vonden niet alle commerciële verveningen plaats door middel van de organisatie 
in de vorm van vennootschappen. Vooral bij dit laatste sluiten wij ons aan omdat ook in de 
Bargervenen meerdere organisatievormen naast elkaar bestonden. 

Stol geeft de voorkeur aan de volgende omschrijving: Een veenkolonie is een nederzetting 
waarvan de ruimtelijke hoofdstructuur ten behoeve van de commerciële turfwinning is 
aangelegd. Naar onze mening is ook deze omschrijving nog te beperkt. De ruimtelijke 
hoofdstructuur zoals vastgelegd in de plannen van aanleg betreft immers niet alleen 
een nederzetting maar een heel gebied. In deze scriptie wordt met de term veenkolonie 
de ruimtelijke eenheid bedoeld waarvan de grenzen en de ruimtelijke hoofdstructuur 
zijn vastgelegd in het plan van aanleg. De ruimtelijke eenheid is dus niet alleen de 
nederzetting maar een gebied. De grenzen van een veenkolonie waren tegelijkertijd ook 
eigendomsgrenzen. Dit kon een gezamenlijk eigendom zijn. In dat geval verenigden 
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de verschillende eigenaren zich tijdens de vervening organisatorisch in een veen- of 
waterschap. Een veenkolonie kon ook in eigendom zijn van één partij, bijvoorbeeld een 
firma of BV. Die (groep) eigenaren die de veenkolonie bij aanvang van de vervening in 
bezit hadden, maakten ook het plan van aanleg. 
Al met al heeft de term veenkolonie zowel een natuurlijke component, namelijk veen 
dat aanwezig was vóór de turfwinning, als een sociaal-maatschappelijke component, 
namelijk kolonie: een door de mens ten behoeve van de vervening ontworpen en tijdens 
de vervening gerealiseerde ruimtelijke hoofdstructuur van een begrensd gebied. In die zin 
sluit de term goed aan bij ons conceptueel model. 
In de Bargervenen zijn zes veenkoloniën ontstaan te weten het Barger-Westerveen, Barger-
Oosterveen, Barger-Compascuum, Oosterveen, Smeulveen en Amsterdamsche Veld.67 
 
1.5 Probleemstelling, onderzoeksthema’s en -vragen. 

Op basis van het voorgaande kan de volgende probleemstelling worden geformuleerd:  
Het onderzoek naar het veenkoloniale landschap van de Bargervenen heeft tot nu toe te 
weinig oog gehad voor de invloed van de fysisch-geografische en historische bezits- en 
gebruiksrechtelijke factoren op de ruimtelijke hoofdstructuur vóór de verveningen, de 
inhoud van de plannen van aanleg én de ruimtelijke uitleg tijdens de verveningen.      

Het conceptueel model, de afbakening en de bovenstaande probleemstelling hebben tot de 
volgende centrale vraagstelling geleid:
Welke landschappelijke ontwikkeling maakten de Bargervenen in Zuidoost-Drenthe 
in de eeuwen vóór de aanvang van en tijdens de periode van vervening (1847 – 1950) 
precies door? En welke sturende invloed hebben fysisch-geografische en bezits- en 
gebruiksrechtelijke factoren daarbij gehad? 

Het onderzoek in deze scriptie heeft zowel een historisch als geografisch karakter. Zoals 
eerder gezegd betekent dit dat niet alleen de vervening en het veenkoloniale landschap zelf 
aan bod komen maar ook het natuurlijke landschap én cultuurlandschap in de periode vóór 
de verveningen. Dit heeft ertoe geleid dat deze scriptie twee thema’s heeft.
1. Het landschap vóór de verveningen; 
2. De transformatie naar het veenkoloniale landschap.

De twee thema’s zijn onderverdeeld in deelthema’s met bijbehorende onderzoeksvragen. 
Deze zijn als volgt: 

Thema 1. Het landschap vóór de verveningen 
Het betreft hier de prelude voordat de verveningen in de Bargervenen vanaf 1850 van start 
gingen. Conform het conceptueel model wordt een onderscheid gemaakt tussen fysisch-
geografische en sociaal-maatschappelijke factoren. Wat betreft de fysische geografie is 
kennis van de genese van de Pleistocene ondergrond én stratigrafie van het veen belangrijk 
om bij thema twee de invloed van beide op de ruimtelijke uitleg tijdens de verveningen te 
kunnen onderzoeken en begrijpen. 

Zoals gezegd staan bij de sociaal-maatschappelijke factoren de bezits- en gebruiksrechten 
en verhoudingen centraal en de wijze waarop de marke (bestuurlijk) is georganiseerd. Deze 
(geclaimde) rechten kunnen nationaal, bovenlokaal en lokaal zijn. Wat betreft de nationale 
invloed is vooral het effect van de militaire claims en rechten op het veen onderwerp van 

67 Daarnaast is binnen de Nederlandse grens op de gronden van de voormalige marke van Noord- 
en Zuidbarge nog de Duitse veenkolonie Swartenberger-Compascuum gesticht. Deze veenkolonie 
wordt in deze scriptie niet besproken. Zie ook hoofdstuk 3 van deze scriptie.   
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onderzoek. Deze kunnen immers het lokale gebruik al dan niet hebben beperkt. Hiermee 
is tegelijkertijd de reactie op deze militaire claim van provinciale en lokale bestuurders en 
partijen deelthema van onderzoek.  Op lokaal niveau is vooral de marke van Noord- en 
Zuidbarge een belangrijk thema omdat het veen immers in gemeenschappelijk bezit van 
de marke was. De rol van de (bezits)verhoudingen binnen de marke en de invloedsfeer van 
personen of partijen daarbuiten zijn hier thema’s van onderzoek. 

Om de vervening van de Bargervenen te begrijpen is de mogelijke rol van eerdere Drentse 
verveningen en kanalisatie een onderdeel van de analyse van de prelude. Gebruiken en 
(geclaimde) rechten uit eerdere verveningen kunnen een rol hebben gespeeld tijdens de 
vervening van de Bargervenen. 

De hiervoor genoemde factoren hebben ook in de periode vóór de vervening hun sporen 
achtergelaten op de landschappelijke structuur van de Bargervenen rond 1850. Inzicht 
in de karakteristieken van deze ruimtelijke hoofdstructuur biedt de mogelijkheid om bij 
thema twee de hoofdstructuur van vóór de vervening te vergelijken met die tijdens en na de 
vervening. 
De volgende deelthema’s met bijbehorende vragen zijn dan ook geformuleerd.

Deelthema 1a: Fysische geografie
1. Hoe is het Pleistocene reliëf in de ondergrond van de Bargervenen ontstaan en 
opgebouwd?
2. Welke stratigrafie en morfologie kenden de Bargervenen vóór aanvang van de 
verveningen?

Deelthema 1b: Nationale militaire invloed op de Bargervenen
1. Welke rol speelden de Bargervenen vóór de verveningen in de nationale militaire 
geschiedenis en hoe uitte zich dat in het toenmalige landschap? 

Deelthema 1c: Marke-organisatie en lokale bezits- en gebruiksrechten
1. Hoe zag de marke van Noord- en Zuidbarge er in de negentiende eeuw uit en hoe was 
deze bestuurlijk georganiseerd?
2. Welke eigenerfden en externe partijen hadden vóór aanvang van de verveningen 
bezittingen en  gebruiksrechten in de Bargervenen?

Deelthema 1d: Invloed van vroegere Drentse verveningen en kanalisatieplannen
1. Welke invloed hebben vroegere Drentse veenkoloniale ontginningen en 
kanalisatieplannen gehad op de aanpak van de Bargervenen? 

Deelthema 1e: Ruimtelijke inrichting 
1. Welke bebouwing, infrastructuur en verkaveling kenden de Bargervenen vóór aanvang 
van de verveningen en hoe waren deze beïnvloed door de toenmalige natuurlijke 
omstandigheden en/of maatschappelijke verhoudingen? 

Thema 2. De transformatie naar het veenkoloniale landschap (1847 – 1950) 
Het tweede thema betreft de sturende invloed van fysische-geografische en/of 
gebruiksrechtelijke en bestuurlijke factoren tijdens het transformatieproces naar het 
veenkoloniale landschap vlak na de vervening. Zoals gezegd is als beginpunt gekozen 
1847, het jaar waarin de eerste concrete plannen  voor de ontsluiting van de Bargervenen 
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bekend werden. Hoe die ontsluiting is gerealiseerd en wat de invloed is geweest van 
fysisch-geografische factoren enerzijds en de marke en/of externe partijen anderzijds op de 
ligging en richting van deze ontsluitingskanalen is hier een deelthema.
 
Het veen was vóór de vervening in gemeenschappelijk bezit van de marke van Noord- en 
Zuidbarge, maar tijdens de vervening privébezit. Reden om de gang van zaken rondom 
deze privatisering te thematiseren. Dit betekent dat tegelijkertijd ook de effecten van 
deze eigendomsoverdracht op de marke als organisatorische eenheid en het ontstaan 
van mogelijke nieuwe organisatorische structuren tijdens de vervening een thema van 
onderzoek zijn geworden. 

In de periode vlak vóór de vervening werden ook de plannen van aanleg gemaakt waarin 
de toekomstige ruimtelijke hoofdstructuur werd vastgelegd. Evenals bij thema één 
staat ook hier de sturende invloed van zowel de fysisch-geografische als de bezits- en 
gebruiksrechtelijke factoren op de inhoud van de plannen van aanleg én de realisatie van 
de ruimtelijke uitleg centraal.
Voornoemde leidt tot de volgende deelthema’s met bijbehorende vragen.

Deelthema 2a: Hoofdontsluiting van de Bargervenen: kanalen en kanaalmaatschappijen
1. Hoe zijn de Bargervenen richting verschillende afzetmarkten ontsloten, wie waren de 
initiatiefnemers wat waren hun belangen?
2. Welke invloed had het natuurlijke landschap op de aanleg van de ontsluitingskanalen in 
de Bargervenen ?
3. Welke invloed had de marke en/of externe partijen op de (in)richting van de 
ontsluitingskanalen in de Bargervenen?

Deelthema 2b: De bezits- en gebruiksrechten  van het veen  
1. Hoe kwam de eigendomsoverdracht van het ongescheiden veen naar private partijen en 
personen tot stand?
2. Hoe zag de eigendomsstructuur van de veenkoloniën in de Bargervenen er uit direct na 
de privatisering?
3. Veranderde de eigendomsstructuur tijdens de verveningen?

Deelthema 2c: Bestuurlijke organisatie tijdens de vervening
1. Hoe zag de bestuurlijke organisatie van de veenkoloniën er uit en wat was hun taak?
2. Waren er organisatorische verschillen tussen de veenkoloniën en zo ja, welke?
3. Wat was de invloed van de bestuurlijke organisatie op de ruimtelijke inrichting van de 
veenkolonie tijdens de verveningen? 

Deelthema 2d: Ontwerp en de realisatie van de veenkoloniën (1847- 1950). 
1. Hoe zag de afwatering, verkaveling, bebouwing en infrastructuur er van de verschillende 
veenkoloniën uit in de plannen van aanleg, werden deze structuren ook gewijzigd tijdens 
de verveningen en zo ja, waar en wat waren deze veranderingen?
2. Welke invloed heeft het aanwezige natuurlijke landschap gehad op zowel het ontwerp 
als de realisatie van de ruimtelijke opbouw van de veenkoloniën? 
3. Welke invloed hebben de maatschappelijke verhoudingen gehad op zowel het ontwerp 
als de realisatie van de ruimtelijke opbouw van de veenkoloniën?
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1.6 Methoden, bronnen en opzet van het onderzoek

Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van de interdisciplinaire landschapsgenetische 
methode zoals beschreven door met name Spek.68 Bij deze methodiek wordt landschap 
in de meest brede zin opgevat. Deze brede benadering van het begrip landschap bouwt 
voort op het onderzoek van Olwig, waarin deze laat zien dat tijdens de Middeleeuwen in 
het Germaanse taalgebied de Duitse term Landschaft, het Nederlandse landschap en het 
Deense landskap een veel ruimere betekenis had.69

Landschap betekende in die tijd niet alleen het gebied zelf, het fysieke territorium, maar 
ook de bevolking die in het gebied woonde, inclusief het politieke en juridische bestuur 
en het stelsel van wetten en gewoonten. Deze betekenis die zowel het fysieke landschap 
als de daarbij behorende samenleving omvat, is volgens Spek uitgangspunt van de 
interdisciplinaire landschapsgenetische benadering.70 Deze benadering sluit nauw aan bij 
de hiervoor beschreven centrale vraag en thema’s. Deze interdisciplinaire benadering houdt 
tevens in dat bronnen en methoden van verschillende disciplines zijn gebruikt. De bronnen 
en methoden die in het onderhavige onderzoek zijn gecombineerd zijn vooral afkomstig 
uit de fysische en historische geografie, de waterstaatkundige en sociaal-economische 
geschiedenis en de toponymie.

Voor de reconstructie van het natuurlijke veenlandschap zijn twee soorten fysische 
geografische bronnen gebruikt. In de eerste plaats betreft het publicaties van onderzoeken 
naar het ontstaan en stratigrafie zowel de Pleistocene ondergrond als het veen van de 
Bargervenen. Voor deze secundaire bronnen is gekozen omdat het merendeel van het 
veen van de voormalige Bargervenen geheel of gedeeltelijk is afgegraven. Het verkrijgen 
van inzicht in de stratigrafie van het hele onderzoeksgebied was door middel van eigen 
booronderzoek dan ook niet meer mogelijk.

Ten tweede is gebruik gemaakt van aanwezige waterpassings- en veenboringenkaarten 
die zijn gemaakt ten behoeve van de verveningen (afb. 1.18). Deze kaarten zijn gemaakt 
in de periode rond 1860 en de periode rond 1885 – 1892 en overlappen elkaar deels 

68 Zie voor een uitgebreide theoretische toelichting op het interdisciplinair landschapsonderzoek: 
Spek, 2004, pag. 41 – 45 en Hidding, Kolen en Spek, 2001. 
69 Olwig, 1996.
70 Spek, 2004, pag. 42.

Afb. 1.18 Details uit 
waterpassings- en veenbo-
ringenkaarten. 
Links: detail Barger-Oos-
terveen. 
Rechts: detail Barger-
Compascuum
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Afb. 1.19 Grenzen in het onderzoeksgebied geprojecteerd op de topografische kaart
van 2005

Zwarte lijn = grens waterpassings- en veenboringenkaarten uit ca. 1886
Bruine lijn = grens waterpassings- en veenboringenkaarten uit ca. 1860. 
Zwarte stippellijn = grens waterpassings- en veenboringenkaart Amsterdamsche Veld
                            uit 1860 en die van Barger-Westerveen en oostelijk gebied uit 1860.    
                            Deze grens staat op alle kaarten vermeld. 
Rode stippellijn = grens van de voormalige marke van Noord- en Zuidbarge
Wit: grens huidige gemeente Emmen
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(afb. 1.19). In deze twee periodes zijn er in totaal van vijf verschillende deelgebieden 
van de Bargervenen waterpassings- en veenboringenkaarten gemaakt. Op de kaarten 
worden de in het veld gemeten hoogtes in meters of ellen boven Amsterdams Peil van 
het Pleistoceen reliëf én de hoogtes van het veenoppervlak weergegeven. Door middel 
van het Geografisch Informatie Systeem (GIS) zijn op basis van deze meetpunten drie 
verschillende reconstructiekaarten gemaakt, namelijk een kaart van het Pleistoceen reliëf, 
het veenreliëf (morfologie van het veen) en de veendikte. Omdat de tijdsperioden te sterk 
verschilden én de kaarten van de deelgebieden niet op elkaar aansloten zijn er in totaal 
negen reconstructiekaarten gemaakt. Al met al is dus van drie deelgebieden het Pleistoceen 
reliëf, het veenreliëf en de veendikte gevisualiseerd. Voor een uitgebreide inhoudelijke en 
statistische verantwoording van de gehanteerde GIS-methoden verwijzen wij naar Bijlage 
1 van deze scriptie. 

De belangrijkste gehanteerde historisch-geografische methoden zijn de analyse van 
eigendomsrechten en -verhoudingen, ontginnings- en inrichtingsstructuren vóór en tijdens 
de verveningen en het topografisch archief. Deze analyses hebben plaatsgevonden door 
de combinatie van literatuurstudie, het gebruik van primaire bronnen en het gebruik van 
zowel de voornoemde reconstructiekaarten als historische topografische kaarten. In de 
literatuurstudie zijn zowel wetenschappelijke publicaties gebruikt als lokale gedenkboeken 
en gepubliceerde geschriften van direct betrokkenen vóór en tijdens de verveningen. 
De primaire bronnen bestonden voornamelijk uit de plannen van aanleg, akten van 
markescheidingen, overeenkomsten tussen partijen en directieverslagen en -brieven etc. 
zoals aanwezig in het Drents Archief en het archief van het waterschap Hunze en Aa’s. . 

De waterstaatkundige en sociaal-economische geschiedenis is een vruchtbare bron 
gebleken voor de reconstructie van de gang van zaken bij de kanaalaanleg en vroegere 
Drentse verveningen, de  reglementering en besluitvorming bij waterschappen tijdens 
de vervening en inzicht in de technische kant van het water(peil)beheer. Ook hier vond 
de analyse plaats door middel van een combinatie van literatuurstudie, het gebruik van 
primaire bronnen uit zowel het Drents Archief als het Archief van het Waterschap Hunze 
en Aa’s en het gebruik van waterschapskaarten, al dan niet in combinatie met de gemaakte 
reconstructiekaarten.

De bronnen en methoden uit de toponymie zijn vooral gebruikt ter ondersteuning van de 
andere methoden. Vooral bij de bepaling van het belang van bepaalde watergangen en de 
afbakening van eigendommen (veenkoloniën) is gebruik gemaakt van de naamkunde.

Onderzoeksopzet
De opzet van deze scriptie sluit aan op de hiervoor geformuleerde twee thema’s. Deze 
scriptie omvat vier hoofdstukken waarvan het eerste deze inleiding is. Het tweede 
hoofdstuk richt zich op de prelude, het landschap in de periode vóór de verveningen. 
Vervolgens staat in het derde hoofdstuk de transformatieperiode naar het veenkoloniale 
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Hoofdstuk 2

De Bargervenen in de periode vóór de verveningen (tot ca. 1850)
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Fase 2:
Uitbreiding ijs tot Schoonebeekerdiep

Afb. 2.1 Fasen uit Saalien die belangrijk 
zijn geweest voor de Bargervenen

Fase 3:
Verdere ijsuitbreiding tot Midden-Ne-
derland

Fase 4:
Snelstromende ijsrivier vormt Hondsrug 
en Hunzelaagte

Fase 6: 
Ontstaan oerstroomdalen

Legenda: zie volgende pagina 
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2.1 Inleiding 

Hoewel er nog relicten van het veenlandschap aanwezig zijn, vooral in de natuurgebieden 
Bargerveen, Oosterse Bos en het veenpark Berkenrode, is op dit moment de uitgestrektheid 
van de voormalige Bargervenen moeilijk voor te stellen. Het ontstaan en de opbouw van 
het natuurlijke veenlandschap wordt in dit hoofdstuk dan ook eerst beschreven zodat een 
beeld ontstaat van het aanwezige veenlandschap vlak voor de aanvang van de verveningen 
vanaf 1850 (§ 2.2). Hoewel vlak voor de verveningen nog steeds sprake was van een 
omvangrijk veenmoeras, had de mens al eeuwenlang verschillende sporen nagelaten in dit 
landschap. Zo zijn de Bargervenen tot 1850 militair terrein geweest. De effecten van het 
militaire ingrijpen waren vlak voor de verveningen dan ook zichtbaar (§ 2.3). Ondanks 
deze militaire claim hadden lokale boeren het veen deels agrarisch in gebruik. Dit waren 
niet alleen boeren van de marke van Noord- en Zuidbarge. Ook andere partijen hadden 
eigendomsrechten op delen van de Bargervenen. Wie dit waren en hoe de bestuurlijke 
organisatie van het gebied eruit zag is onderwerp van § 2.4. 
De Bargervenen waren niet alleen groot, ze lagen ook afgelegen. Daarom zijn ze laat 
ontsloten en verveend. Deze ontsluiting vond plaats vanuit kanalen die in de zeventiende 
en achttiende eeuw waren aangelegd ten behoeve de verveningen elders in Drenthe (§ 2.5). 
Al deze verschillende ingrepen door de mens hadden als resultaat dat de Bargervenen rond 
1850 een bepaalde inrichtingsstructuur en landgebruik kenden. Hoe deze eruit zag is het 
laatste onderwerp van dit hoofdstuk. 

2.2 Fysische geografie: geogenese, stratigrafie en ruimtelijke opbouw

Voor het ontstaan en de vorming van het veenlandschap van de uitgestrekte voormalige 
Bargervenen zijn twee geologische perioden belangrijk geweest, te weten het 
Pleistoceen en het Holoceen. Tijdens het Pleistoceen is vooral de minerale ondergrond 
gevormd, in het Holoceen is vooral veen gegroeid. Beide zijn van belang om de latere 
ontginningsgeschiedenis van de Bargervenen goed te begrijpen.

Pleistoceen 
Vooral de laatste twee ijstijden van het Pleistoceen, het Saalien en het Weichselien, zijn 
van belang geweest voor het ontstaan van de minerale ondergrond. Tijdens de voorlaatste 
ijstijd, het Saalien, bereikte het landijs Nederland wel, tijdens de laatste ijstijd het 
Weichselien niet. 

Saalien - Uit recent onderzoek van Pierik, Bregman en Cohen is gebleken dat het Saalien 
(370.000 – 130.000 BP1) zes verschillende fasen kende waarbij het ijs zich in de ene fase 
langzaam uitbreidde, in de andere zeer snel en in weer andere juist helemaal niet.2 Niet 
elke fase van de landijsuitbreiding was van even groot belang voor het studiegebied. 
Vooral fase twee, drie, vier en zes hebben invloed gehad (afb. 2.1). In fase twee breidde 

1 BP = Before Present. Dit betekent de periode vóór 1950.
2 Pierik, Bregman & Cohen, 2010. Eerdere onderzoeken van o.a. Ter Wee, Zagwijn gingen uit van 
vijf fasen.

Globale ligging onder-
zoeksgebied

Afb. 2.1 Legenda bij vorige pagina



44

Afb. 2.2 Bodemkaart Kla-
zienaveen en omgeving

Rode puntjes op de kaart = keileem beginnend tus-
sen 40 cm en 120 cm en tenminste 20 cm dik.

Afb. 2.3 Klimaatverandering en ijsuitbreiding Saalien en Weichselien 
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het ijs zich uit over geheel Noord-Nederland waarbij de Duitse grens direct ten zuiden 
van de Bargervenen tevens de grens van de ijskap was. Deze uitbreidende ijskap 
zorgde voor stuwwal- en keileemvorming in het onderzoeksgebied. Keileem, een slecht 
waterdoorlatende laag van de grondmorene, bevindt zich tot op de dag van vandaag vlak 
aan het oppervlak, vooral op de beide uitlopers van de Hondsrug (afb. 2.2). In fase drie 
schoof het ijs langzaam zuidelijker en werden de in fase twee gevormde stuwwallen door 
het voortschrijdende, honderden meters dikke, ijs overreden en werd wederom keileem 
afgezet. 

Fase vier is vooral belangrijk geweest voor de geomorfologie van het onderzoeksgebied. 
In deze fase leidde een relatief snel stromende ijsrivier, die vanuit het noordwesten richting 
Munsterland stroomde, tot de vorming van macroreliëf. Deze ijsrivier zorgde namelijk 
voor een kilometers brede glaciale laagte, de Hunzelaagte, met aan de westkant daarvan 
een hoger gelegen glaciale rug, de Hondsrug. De Hunzelaagte strekte zich ter hoogte van 
het onderzoeksgebied uit tot, en deels zelfs voorbij, de rivier de Eems in Duitsland. 

In fase zes smolt de ijskap en zorgde de enorme hoeveelheid smeltwater voor het ontstaan 
van kilometersbrede oerstroomdalen zoals die van de Hunze en de Vecht. Tegelijkertijd 
zette het smeltwater ook weer grovere zanden af waardoor eerder gevormde laagtes zoals 
de aanvankelijk bijna 60 meter diepe Hunzelaagte voor een belangrijk deel weer werd 
opgevuld met zand en grind. 
De conclusie is dat aan het einde het Saalien het macroreliëf in het onderzoeksgebied – de 
hoge Hondsrug en de brede Hunzelaagte – was gevormd. 

Weichselien - Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (115.000 – 10.000 BP), bereikte 
zoals gezegd het landijs Nederland niet. In deze ijstijd was sprake van afwisselend koude 
en minder koude perioden (afb. 2.3). Het midden van het Weichselien (56.000 – 13.000 
BP) was de koudste periode waarin de temperatuur zo laag was dat de bodem ’s zomers 
niet geheel ontdooide (zgn. permafrost). De wel ontdooide bovenlaag kon op hellingen 
zoals de Hondsrug gaan glijden over de bevroren ondergrond. Hierdoor ontstond in de 
Hunzelaagte een dikke laag met erosiemateriaal, fluvio-periclaciale afzettingen genoemd.3 
Door de koude en droogte was er ook weinig vegetatie en verstoof de wind veel zand. 
Hierdoor werd een dik pakket zwakgolvend (stuif)zand, oud dekzand genoemd, afgezet. 

In vergelijking met het midden van het Weichselien waren de periodes ervoor en erna 
‘warmer’. Door deze afwisseling werden de oerstroomdalen uit het Saalien de ene keer 
weer deels uitgediept en de andere keer weer opgevuld met zand of grind. 
Deze zand- en grindafzettingen duiden volgens Casparie op de aanwezigheid van een 
grote rivier in het onderzoeksgebied in het begin van het Weichselien. Dit was naar 
alle waarschijnlijkheid de Eems.4 De loop van de Eems werd in de eerste helft van het 
Weichselien echter versperd door het vele zand en grind dat in de Hunzelaagte werd 
afgezet. De rivier verlegde in de periode tussen 60.000 en 20.000 BP dan ook zijn loop in 
oostelijke richting tot waar het nu in Duitsland ligt. 
In het drooggevallen dal zorgde een kleine zuidoost – noordwest helling voor een geringe 
waterafvoer in noordwestelijke richting. Zo ontstond aan de voet van de Hondsrug een 
smalle geul, het riviertje de Hunze. De oorsprong van de Hunze ligt tussen het huidige 
Nieuw-Schoonebeek en Zwartemeer.5  De Reconstructiekaart Pleistoceen reliëf 1886 geeft 

3 Stichting voor de Bodemkartering, hierna Stiboka genoemd, 1980, pag. 37.
4 Casparie, 1980, pag. 15 en Casparie, Tonnis & de Vries, 2008, pag. 11.
5 Casparie, Tonnis & de Vries 2008, pag. 11. In Casparie, 1980, wordt de bron van de Hunze nog ter 
hoogte van Nieuw Dordrecht geplaatst. Waarschijnlijk heeft later onderzoek een zuidelijkere ligging 
uitgewezen.
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Oostelijke uitloper 
van de Hondsrug

Bovenloop 
oerstroomdal 
Hunze

Hoogtes in 
cm +A.P.
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de (boven)loop van het riviertje de Hunze goed weer (afb. 2.4).6 

Volgens bodemkundigen van de Stichting voor Bodemkartering (Stiboka) was ook het 
Schoonebeekerdiep tijdens het Weichselien al aanwezig.7 Of de Ellenbeek en Bargerbeek, 
twee veenbeken die op het Schoonebeekerdiep afwaterden, al aanwezig waren, wordt in 
de geraadpleegde literatuur niet op ingegaan. De Reconstructiekaart Pleistoceen Reliëf 
uit 1860 laat echter verschillende laagtes zien ten westen van en tussen de beide uitlopers 
van de Hondsrug (afb. 2.5). Dit betekent dat mogelijk, voorlopers van, beide beken al 
in het Weichselien in deze laagtes hebben gestroomd. In dat geval zijn beide beken, die 
in de literatuur vooral als veenbeken óp het veen worden beschouwd, al ontstaan in het 
Pleistoceen. In een periode dus vóór de veenvorming. Dit in tegenstelling tot de veenbeek 
de Runde, waarvan de loop niet herkenbaar is op de Reconstructiekaar Pleistoceen Reliëf 
1886. Dit komt overeen met het veenonderzoek van Visscher in 1931. Ook hij trok de 
conclusie dat de Runde niet aanwezig was vóór de vorming van veen.8 Dit betekent dat de 
Barger- en Ellenbeek mogelijk een andere ontstaansgeschiedenis hebben dan de Runde.
   

6 Zie bijlage 1 voor de verantwoording van de gehanteerde GIS modellen bij het maken van de 
reconstructiekaarten.
7 Stiboka, 1980, pag. 38.
8 Visscher, 1931, pag. 67.

Afb. 2.5 Reconstructiekaart Pleis-
toceen reliëf 1860

Laagtes tussen en ten wes-
ten van de uitlopers van de 
Hondsrug zijn mogelijke 
voorlopers van de Ellen- en 
Bargerbeek Oostelijke uitloper Hondsrug is scheiding 

tussen de in noordelijke richting afstro-
mende Hunze en de in westelijke richting 
afstromende Vecht.
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Afb. 2.6 Geologische en archeologische tijdsin-
deling Laat-Pleistoceen en Holoceen.

Afb. 2.7 Zeespiegelstijging tijdens het Holoceen.

Afb. 2.8 Boven: Sphagnum rubbelum. 
Onder: Sphagnum pappilosum.
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9 Stiboka, 1980, pag. 38.
10 Casparie, 1980, pag. 16 en Caspari, Tonnis & de Vries, 2008, pag. 11.
11 Zie voor uitgebreide beschrijving van deze processen; Bazelmans, 2011, Atlas van Nederland in 
het Holoceen. 
12 Dupont heeft in de jaren tachtig alleen een gebiedje in het huidige natuurreservaat Bargerveen, het 
zogenoemde Meerstalblok, onderzocht.

In het laatste gedeelte van het Weichselien werd het wel warmer en verdween de 
permafrost, maar was het klimaat in eerste instantie nog steeds erg droog en werd er 
door de wind wederom veel zand verplaatst. Deze zanden, jonge dekzanden genoemd, 
vormden lage duinruggen met vaak een oost - west gerichte oriëntatie. Deze oost–west 
richting lag dan ook ongeveer loodrecht op het afwateringspatroon van riviertjes zoals 
de Hunze. Het afwateringspatroon van deze riviertjes werd dan ook regelmatig verstoord 
of afgesnoerd waardoor het water stagneerde en plaatselijk veenvorming optrad.9 In het 
onderzoeksgebied hebben dergelijke oost–west gerichte zandruggen de Hunzegeul in meer 
of mindere mate afgesnoerd.10 Volgens Casparie is vooral één dekzandrug, de Postwegrug 
bij het huidige dorp Barger-Compascuum, van groot belang geweest voor de latere 
veenvorming in het Holoceen. Ook de Reconstructiekaart Pleistoceen reliëf 1886 geeft de 
Postwegrug duidelijk weer. 

De conclusie is dat tijdens het Weichselien een microreliëf met dekzandruggen en –kopjes 
is ontstaan. Deze heeft ervoor gezorgd dat het oorspronkelijke riviertje de Hunze op 
bepaalde plaatsen werd afgesnoerd. Zo kon in het waterstagnerende milieu in het Holoceen 
veenvorming ontstaan. 

Holoceen
Dankzij een aanhoudende klimaatsverbetering vanaf ongeveer 11.700 jaar geleden steeg 
de temperatuur en smolt het ijs van de poolkappen eeuwenlang af. Hierdoor steeg de 
zeespiegel geologisch gezien erg snel (afb. 2.7).11 De zeespiegelstijging had het grootste 
directe effect op het landschap van de lage delen van Nederland en slechts beperkt op het 
hoger gelegen Zuidoost-Drenthe. Echter, indirect was de zeespiegelstijging wel van belang 
voor Zuidoost-Drenthe omdat het leidde tot een verhoging van het grondwaterpeil. Dit 
zorgde ervoor dat, in samenhang met andere factoren zoals de bodemdaling, het klimaat 
en de begroeiing, ook de omstandigheden in Zuidoost-Drenthe zodanig gunstig werden dat 
ook hier zich veen kon vormen. 

Veen kan zich ontwikkelen wanneer plantaardig materiaal in een nat milieu terechtkomt en 
daardoor niet wordt afgebroken. Veenvorming begint dan ook vaak in beekdalen of andere 
laagtes in het landschap of in gebieden met een slechte afwatering of kwel. Afhankelijk 
van welk plantaardig materiaal – van bomen tot bepaalde mossen – in al dan niet 
voedselrijk water terecht komt ontstaan er verschillende soorten veen. Door deze variatie 
in plantmateriaal en groeiomstandigheden kunnen er niet alleen verschillen ontstaan 
tussen, zelfs naast elkaar gelegen, veengebieden. Ook kunnen in één gebied verschillende 
veensoorten elkaar in de tijd opvolgen en over elkaar heen groeien waardoor verschillende 
veenlagen ontstaan. Dit is ook het geval geweest in het onderzoeksgebied. 

Omdat deze variatie in opbouw en geomorfologie ook van belang is voor het veenkoloniale 
ontginningsproces wordt in het navolgende op hoofdlijnen ingegaan op de veenvorming 
van de Bargervenen. Hierbij baseer ik mij vooral op de literatuur van Visscher en Casparie 
en in mindere mate Dupont over een gedeelte van het onderzoeksgebied.12 Dankzij 
gedetailleerd stratigrafisch onderzoek is inzicht verkregen in de veenvorming in vooral 
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9 10
11

12

13 14
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17

Zand; 1e helft Weichselien

Beekleem; laatste afzetting droogval-
lende Ems in Weichselien

Bruinmossenveen; ca. 11.000 - 9500 v. 
Chr.

Löss afkomstig van Hondsrug; ca. 
9500 - 9000 v. Chr.

Berkenboslaag; kort na 8500 v. Chr.

Plassen, open water

Meerbodemsediment gevormd rondom 
No. 8; 7000 - 5300 v. Chr.

Moerasveen; 8400 - 5300 v. Chr. met 
enkele onderbrekingen

Elzenbroekveen; 4900 - 4500 v. Chr.

Houtskoolrijk uitdrogingslaag met 
restant dennenbos; 5300 - 4900 v. 
Chr.

Dennenstobbenlaag; 4500 - 4000 v. 
Chr.

Kwelveen; 5200 - 3100 v. Chr.

Kwelveen met moerasijzererts; 
4500 - 3100 v. Chr.

Berkenbroekveen, ijzerarm; 3100 
- 2000 v. Chr.

Bruinzwart sterk vergaan veenmosveen; 
Oost: 3100 - 2000/1500 v. Chr. West: in 
dennebos: 4000 - 2000/1500 v. Chr. 

Blauwzwart sterk vergaan veenmos-
veen; 3100 - 1500/  1200 v. Chr.

Weinig vergaan veenmosveen; In slen-
ken no. 15: vanaf 2000 v. Chr.. In no. 16: 
vanaf 1500 v. Chr.

Afb. 2.9 Doorsnede A -B van Casparie: Opbouw veenpakket

Verklaring arcering en ontstaansperiode
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13 Casparie, 1972, 1980 en 2008 en Visscher, 1931. Beide hebben alleen het gebied ten oosten van 
de huidige stad Emmen onderzocht. Ten tijde van hun veldonderzoeken lag daar nog veen. De 
beschrijving van de veenvorming in dit hoofdstuk is op deze onderzoeken gebaseerd.
14 Zo gaat Lorié in de Nieuwe Drentsche Volksalmanak van 1895 alleen in algemene bewoordingen 
in op de hoogvenen van Drenthe. Ook andere onderzoekers zoals bijvoorbeeld van Stiboka hebben 
dit gebied niet onderzocht.
15 Zoals eerder gezegd zie bijlage 1 van deze scriptie voor de verantwoording van de wijze waarop 
de reconstructiekaarten zijn gemaakt. 
16 Dupont, 1985, pag. 61. Dupont heeft alleen een gebied ten zuiden van Zwartemeer, het 
meerstalblok, onderzocht. Omdat Visscher en Casparie ook droge en natte periodes onderscheiden is 
aangenomen dat dit mede samenhangt met de variatie in nuttige neerslag.   

het oostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied.13 Het westelijke gedeelte van het 
onderzoeksgebied, het voormalige Barger-Westerveen, is niet door hen onderzocht omdat 
het veen daar al was afgegraven. Ook andere auteurs gaan niet specifiek in op het Barger-
Westerveen.14 Over de veenvorming in dat gebied is dus weinig bekend. Voor de analyse 
van het Barger-Westerveen zijn de Reconstructiekaarten Pleistoceen reliëf en Veenreliëf uit 
1860 de enige gebruikte bron.15 

Zowel Casparie als Visscher stellen dat zowel het reliëfverschil tussen het Hunzedal en de 
directe omgeving als de aanwezigheid van de Postwegrug van groot belang zijn geweest 
voor het ontstaan en de ontwikkeling van het veenlandschap. Dit geldt voor de periode van 
laagveenvorming én de aanvangstijd van de hoogveenvorming.
 
Laagveenvorming - Zo ving de laagveenvorming veel eerder aan ten noorden van 
de Postwegrug en wel in de periode 11.000 – 9.500 v. Chr. in het Hunzedal. Dankzij 
voldoende watertoevoer via de overloop van de Postwegrug werd hier laagveen in een zeer 
nat milieu gevormd (zie no. 3 op de doorsnede hiernaast). Ten zuiden van de Postwegrug 
kwam de laagveenvorming pas omstreeks 6.000 v. Chr. op gang, ook hier het eerst in het 
Hunzedal. 
De laagveenvorming was zowel ten zuiden als ten noorden van de Postwegrug niet 
constant. Er was sprake van afwisselend natte en droge fasen. Deze afwisseling was 
waarschijnlijk het gevolg van een variatie in de hoeveelheid beschikbare nuttige 
neerslag door temperatuurschommelingen.16 In droge perioden konden berken-, elzen- 
of dennenbossen (no. 5, 9 en 11 op doorsnede) ontstaan. In natte perioden werd weer 
laagveen gevormd. Zo ontstond een gelaagd pakket in het Hunzedal. 
 
In de periode van 5.300 – 4.900 v. Chr. was het zo lang droog dat ten noorden van de 
Postwegrug de waterdruk in het Hunzedal wegviel. Hierdoor kwam ten oosten van het 
Hunzedal vanaf 5.200 v. Chr. kwel op gang en werd ijzerrijk kwelveen gevormd (no. 12 op 
de doorsnede). Dit kwelveen had andere morfologische en hydrologische karakteristieken 
dan moerasveen in het Hunzedal. Moerasveen groeit namelijk in een grondwatermilieu 
en heeft daarom een horizontaal oppervlak. Kwelveen is echter koepelvormig omdat bij 
de kwelcentra het meeste water vrijkomt en zich daar dus het meeste veen vormt. Het 
gevolg was dat rond 5.000 v. Chr. ten noorden van de Postwegrug er twee verschillende 
hydrologische systemen heersten met elk hun eigen type laagveenvorming. 
De conclusie is dat voordat de groei van hoogveen op gang kwam vooral in het Hunzedal 
al een (gelaagd) pakket laagveen zich had gevormd. 

Hoogveenvorming - In tegen stelling tot de laagveengroei kwam de hoogveenvorming 
het eerst ten zuiden van de Postwegrug op gang en wel vanaf 4.900 v. Chr.. Vanuit de 
Hunzedal breidde het zich daarna uit over de Pleistocene ondergrond. 
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Afb. 2.10 Gewelfde 
complexen, veenkus-
sens, zoals weerge-
geven door Casparie 
in het oostelijk deel 
van het onderzoeks-
gebied. Situatie rond 
500 na Chr.

Afb. 2.11 Impressie bult - slenk patroon.
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Casparie en de meeste andere veenonderzoekers maken een onderscheid tussen drie 
verschillende typen hoogveen. Het eerste type wordt sterk vergaan veenmosveen, of 
zwartveen genoemd met het kleinbladige veenmos Sphagnum rubellum als belangrijkste 
veenvormer. In de Bargervenen is dit de oudste, dus onderste, laag hoogveen. Eenmaal 
gedroogd dan neemt dit type veen geen water meer op (irreversibel) en is het zeer geschikt 
als brandstof. Het tweede, jongste, type is het weinig vergane veenmosveen, ook wel 
grauwveen of bolster genoemd met de grootbladige veenmossen als Sphagnum papillosum 
en Sphagnum cuspidatum als belangrijkste veenvormers. Dit type veen kan nog wel water 
opnemen na droging en het is dan ook zeer geschikt als turfstrooisel. Tussen deze twee 
pakketten lag gewoonlijk een intermediaire laag waarin zowel het sterk vergane als het 
weinig vergane veenmosveen direct naast elkaar lagen, meestal in een duidelijk droog 
– nat patroon, ook wel bult – slenk patroon genoemd. De bulten waren meestal rond tot 
ovaal met een doorsnede tussen de drie tot vijf meter. Rondom de bulten lagen de natte(re) 
slenken. De slenken waren dus het tussenliggende netwerk waarin de oppervlakkige 
afwatering van het veen plaatsvond en waar regelmatig open water voor kwam. 

De groeiomstandigheden van het weinig vergane veenmosveen werden vanaf circa 2.000 v. 
Chr. zeer gunstig doordat het klimaat wat natter werd.17 Het weinig vergane veenmosveen 
begon dan ook uitbundig te groeien, eerst in de slenken waardoor de afwatering geleidelijk 
werd geblokkeerd. Vervolgens groeide het weinig vergane mosveen vanuit de slenken 
geleidelijk over de sterk vergane veenbulten heen. Dit gold voor zowel het gebied ten 
noorden als ten zuiden van de Postwegrug. Ook de Postwegrug raakte geheel overgroeid 
waardoor het zuidelijk gelegen deel over een veel breder gebied kon afwateren. De 
Postwegrug was immers geen blokkade meer. 

Groeiend vanuit de slenken over de bulten zorgde deze bovenste laag van weinig vergaan 
veenmosveen uiteindelijk voor grote gewelfde veencomplexen met een diameter van 
drie tot vijf kilometer (afb. 2.10). Deze grote gewelfde complexen, ook veenkussens 
genoemd, ontstonden vanaf 1.500 v. Chr. en hadden ook een ander afwateringspatroon.18 
In tegenstelling tot het netvormige afwateringspatroon van de slenken was bij de gewelfde 
complexen sprake van een perifere afwatering in de ‘contactzones’ tussen de complexen. 
In deze ‘contactzones’ kon het water zich opeenhopen en konden veenmeren ontstaan. 
Voorbeelden van dergelijke meren zijn het Zwarte Meer, ontstaan rond 2.000 v. Chr., en 
Emmen 19, ontstaan rond 1.500 v. Chr. ten noordoosten van het huidige Barger-Oosterveld. 
Beide meren braken door de grote druk van het water rond 500 v. Chr. uit en liepen leeg.19 
Er ontstond een groot aantal erosiegeulen waaronder ook de hoogveenbeek de Runde. De 
Runde nam ook de functie van hoofdafwatering van het riviertje de Hunze over. 

Kort nadat het Zwarte Meer was leeggelopen liep het geleidelijk weer ‘vol’ en rond de 
jaartelling was de oude omvang weer bereikt. Dit in tegenstelling tot Emmen 19 dat voor 
altijd verdween. Ook na de doorbraak bleef het zeer vochtig in het gebied en zette de groei 
van het weinig vergane veenmosveen vanaf 500 v. Chr. op uitgebreide schaal door. Over 
het hele gebied groeide het als een deken over alles heen. Vanaf de jaartelling is volgens 
Casparie het hoogveen nog met ongeveer één meter gegroeid. De veenvorming kwam in 
de zestiende eeuw na Chr. tot stilstand door systematische afwateringsactiviteiten van de 
mens. Deze afwatering zorgde ervoor dat het veen inklonk waardoor de karakteristieke 
bolling van de veenkussens in de loop der tijd verdween. 

17 Dupont, 1985, pag. 61.
18 Casparie, Tonnis & de Vries, 2008, pag. 33.
19 Casparie, 1972 en 2008, en Dupont, 1985.
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Afb. 2.12 Reconstructiekaart 
Veenreliëf 1860

Mogelijk 
veenkussen

Bargerbeek

Uitsnede Pleistoceen reliëf 1860 van het gebied met 
een mogelijk veenkussen

Hoogtes in cm +A.P.
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Tot hoever het veen is gegroeid, dus de grens waar het veen in de vroege nieuwe tijd 
overging op het zand geven Casparie en Visscher niet weer. De Hottingerkaart uit 1788 
– 1792 geeft wel een goede indruk van de toenmalige begrenzing van het veen.20 Wanneer 
de globale grens van de Hottingerkaart, wordt geprojecteerd op de huidige AHN-kaart met 
topografie dan valt op dat vooral de oostelijke uitloper van de Hondsrug bedekt is geweest 
met veen (afb. 2.13). Bij de westelijke uitloper was dat veel minder. Dit betekent dat het 
huidige Zuidbarge, Den Oever, Angelslo en Barger Oosterveld rond 1790 dus vrijwel aan 
de rand van het veen lagen.21  

20 De kaarten in de Hottingeratlas zijn door militaire ingenieurs in de periode 1773 – 1794 
vervaardigd. Volgens Versfelt zijn de kaarten van het onderzoeksgebied in de periode tussen 1788 en 
1792 vervaardigd.  In deze scriptie wordt dan ook steeds over ‘rond 1790’ gesproken. 
21 Volgens Versfelt is niet alleen de Bargervenen maar het hele gebied langs de grens van Drenthe en 
Groningen met Duitsland in de periode 1788 en 1792 in kaart gebracht.
22 Visscher, 1931, pag. 10. De onderzoeken van Casparie en Dupont zijn van latere datum. 

Aanwezigheid veenkussens - De vraag is nu of de veenkussens ook al waren verdwenen 
vóórdat de veenafgravingen vanaf 1850 in de Bargervenen van start gingen. Zoals in 
hoofdstuk één is beschreven gaan theorieën over historische agrarische veenontginningen 
ervan uit dat de morfologie van de veenkussens bepalend is geweest voor het 
ontginningspatroon. Reden waarom hier wordt ingegaan op de mogelijke aanwezigheid 
van veenkussens rond 1850. Indien aanwezig kúnnen ze immers de, al dan niet 
veenkoloniale, ontginningspatronen hebben beïnvloed. 

De kussens waren ten tijde van de veldonderzoeken van Visscher in de jaren dertig door de 
vervening en ontwatering in de omgeving al verdwenen.22 De Reconstructiekaart Veenreliëf 
1860 is echter gebaseerd op de waterpassing en veenboringen vóór de vervening. Deze 
kaart bevestigt deels de aanwezigheid van veenkussens in 1860. In het westelijk deel, juist 
het gebied dat niet is onderzocht omdat het in de jaren dertig al was afgegraven, geeft de 
kaart een mogelijke kussenvorm weer. De nadruk ligt hier op ‘mogelijk’ omdat het veen 
hier, zij het in afgezwakte vorm, de geomorfologie van de onderliggende zandondergrond 
volgde. Er lag namelijk een (dekzand)kopje onder het hoogste punt van het veen (afb. 
2.12). Dit lijkt in strijd met de gangbare opbouw van een veenkussen, waarbij het veen in 

Afb. 2.13 Grens veen (zwarte stippellijn) uit Hottingeratlas geprojecteerd op AHN-kaart 
met topografie 2012. Rode stippellijn is grens marke Noord- en Zuidbarge

Hoogtes in m +N.A.P.
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Afb. 2.14 Reconstructiekaart 
Veendikte 1860.

Afb. 2.14 Reconstructiekaart 
Veendikte 1886.

Dikte in cm
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het midden, het laagste punt in de zandondergrond, het dikst is. De veendikte loopt dan 
af richting de randen. Echter, de dekzandkop was in verhouding tot de omvang van het 
veenkussen erg klein en dat kan als een kleine afwijking worden beschouwd. Het veen 
bovenop de dekzandkop was dan wel een stuk dunner, maar dat was plaatselijk. 

Daarnaast kan ook op basis van de Reconstructiekaart Veendikte 1860 worden 
geconcludeerd dat hier wel min of meer sprake was van een veenkussen. In dat geval 
zou de Bargerbeek, waarvan de oorsprong goed te zien is op de kaart, in een contactzone 
hebben gelegen. Ook op detailniveau zou hier sprake kunnen zijn van een kussen omdat 
in de Hottingeratlas op één van de dikste delen van het veen een meerstal is weergegeven. 
Dit komt min of meer overeen met de gangbare opbouw van een veenkussen. Al met al is 
er een aantal argumenten om te veronderstellen dat hier mogelijk nog sprake was van een 
veenkussen. 

In het oostelijke deel van de Bargervenen, het gedeelte dat wel door Casparie, Visscher 
en Dupont is onderzocht, waren ook in 1860 al geen veenkussens meer als gevolg 
van ontwatering in de omgeving. Het veen volgde toen deels de geomorfologie van 
de zandondergrond. Dit is vooral het geval waar het hoogste gedeelte van het veen de 
onderliggende brede oostelijke uitloper van de Hondsrug volgde (afb. 2.12). Hier was 
sprake van een hoge noordwest–zuidoost lopende brede strook veen. In het laag gelegen 
gebied tussen de twee uitlopers van de Hondsrug was de veengroei zodanig groot geweest 
dat de gehele laagte was gevuld met veen. De beide uitlopers waren daardoor aan het 
veenoppervlak samen één veenrug. Deze situatie komt overeen met de gangbare situatie 
waarin het veen het dikst is in de laag gelegen gebieden (afb. afvoerloze laagte). 

Dit geldt ook de laagte van (de bovenloop van) het riviertje de Hunze. De veengroei is 
juist in dit dal begonnen en het veenpakket werd uiteindelijk hier het dikst (afb. 2.14). De 
Reconstructiekaart veendikte 1860 is dus conform zowel de bevindingen van Casparie en 
Visscher als de huidige stand van het fysisch-geografisch onderzoek. 

Conclusie - De conclusie is dat rond 1860 er een in dikte variërend pakket hoogveen in 
het hele gebied lag. Dit hoogveen lag in sommige gebieden bovenop verschillende soorten 
laagveen, bijvoorbeeld moerasveen in het Hunzedal. Ten zuiden van de Postwegrug lag het 
direct op de Pleistocene ondergrond. Het in dikte variërende pakket veen had tot gevolg dat 
over de beide uitlopers van de Hondsrug zich als het ware één brede veenrug had gevormd 
die doorliep tot in de bovenloop van de Hunze. Het totale veenpakket, hoog- en laagveen, 
was het dikst in en rondom het Hunzedal. 
In tegenstelling tot het Hunzedal was het veen in de omgeving van de Bargerbeek relatief 
dun. Hier waren de omstandigheden dus niet gunstig genoeg geweest voor een sterke 
veengroei; de waterafvoer was hier te hoog ofwel er was te weinig stagnatie waardoor het 
veen niet kon groeien. 

2.3 De militaire invloed op de Bargervenen (1580 – 1850)

Het door de eeuwen heen gegroeide veenpakket van de Bargervenen was in de 
Middeleeuwen vrijwel uitsluitend van agrarisch belang voor de omliggende dorpen.23 
In de tweede helft van de zestiende eeuw werd Drenthe echter oorlogsgebied in de 
onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje. Nadat de stad Groningen zich onder leiding van 
Rennenberg in 1580 achter de Spanjaarden schaarde, werd Drenthe ineens van strategisch 
belang.24 

23 Zie ook Elerie, 1989b, over de randveenontginningen van Schoonebeek en Roswinkel.
24 Baas, 1997, pag. 13.
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In 1584 besloten ‘Hare Edel Mogenden’ uit Den Haag dan ook dat het hele Oost-
Nederlandse platteland maar moest “verwousten, verniellen ende gansselijck bederven” 
omdat de vijand er zijn voorraden vandaan haalde.25 De protesten uit Drenthe bij monde 
van de drost Baron de Vos van Steenwijk vonden geen gehoor. Het ging om het belang van 
het hele vaderland of zoals de Staten het verwoordden: “t Welvaren van de Generaliteit 
moet overwegen alle particuliere pretensie”.26 

Zover kwam het echter niet. Het ‘verwoestingsplan’ werd niet uitgevoerd. Nadat 
Coevorden in 1592 en Groningen in 1594 waren veroverd op de Spanjaarden bepaalden 
de Staten-Generaal wel dat er een grote verdedigingslinie tussen Hasselt en de Dollard 
moest komen.27 Door het opwerpen van schansen bij doorgangswegen in het moeras en het 
afdammen van riviertjes moest het mogelijk worden om het noorden af te sluiten. 

25 Heringa, 1985, pag. 287.
26 Heringa, 1985, pag. 287.
27 Coert, 1991, pag. 159.

Afb. 2.15 Kaart van Jan van Alberingh uit 1681. 
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Deze verdedigingslinie hield bij de Munsterse invallen van 1665 en 1666 en de oorlog in 
1672 onvoldoende stand.28 Ook bleek uit inspecties dat omwonenden van het veengebied 
greppels hadden gegraven en het veen hadden gebruikt als landbouwgrond. In 1681 stelde 
stadhouder Willem III zich persoonlijk op de hoogte van de situatie. In Drenthe bezocht 
hij de vijf dijkwegen die van de Hondsrug het moeras inliepen.29 Omdat de veendijken 
mogelijke doorgangswegen waren, gaf hij meteen opdracht deze te verwijderen. In 
datzelfde jaar besloot de Staten-Generaal ook tot versterking van de linie. Nadat drie 
ingenieurs het moeras hadden verkend en een plan hadden ingediend, werd besloten om het 
plan van landmeter-ingenieur Jan van Alberingh uit te voeren.30 

Zijn plan was om over de gehele lengte van het moeras een brede strook door middel 
van leidijken onder water te houden. Deze leidijken moesten de afvoer van water uit het 
moeras naar de riviertjes verhinderen waardoor het onbegaanbaar zou blijven. Het ontwerp 
van Jan van Alberingh behelsde twee leidijken; een binnen- en buitenleidijk (afb. 2.15). 
De Staten besloten de buitenleidijk niet langs de grens met Westfalen en Munster te laten 
lopen, omdat het moeras daar al ontoegankelijk genoeg werd geacht, maar noordelijker, 
richting Roswinkel. Voor het overige werd het plan van Jan van Alberingh, 226 km leidijk, 
in 1687 en 1688 uitgevoerd.31

 
Ter ondersteuning van het plan bracht de Staten-Generaal op 5 juli 1694 ook een plakkaat 
uit waarin hoge boetes werden gesteld op het in cultuur brengen van de venen. Het mocht 
niet baten. Al spoedig raakten de leidijken in verval en uit een rapport uit 1753 van 
generaal-majoor Imhoff, opperbevelhebber van Coevorden, bleek dat hij vergeefs had 
gezocht naar de leidijk bij Dalen.32  

Een jaar later, in 1754, kwam voor het eerst ook een andere mening over de leidijken naar 
voren. Hertog van Brunswijk, een Duitse officier in dienst van de Staat, deed in dat jaar een 
grote inspectie van het grensgebied.33 Daarnaast liet hij de inzichten van én De Landschap 
Drenthe én de Raad van State op papier zetten. Drenthe oordeelde dat de boekweitteelt 
van groot belang was voor omwonenden en dat de teelt het militaire belang niet schaadde. 
De Raad van State oordeelde precies het tegenovergestelde. Na bestudering van eerdere 
inspectierapporten en plannen kwam de hertog tot de conclusie dat het moeras altijd een 
natuurlijke hindernis was, ook als het werd beboekweit. Daarnaast konden de leidijken ook 
door de vijand als weg worden gebruikt. Nadien werden er in 1755, 1764 en 1775 dan ook 
vergunningen voor de boekweitteelt verleend.34 Het verbod op wegenaanleg, het graven 
van greppels en kolonisatie bleef wel van kracht. 

In 1818 en 1819 werden weer militaire inspecties gedaan. Op basis hiervan werd 
voorgesteld om geen aandacht meer te geven aan de leidijken. De reden was dat 
kwaadwillende Westfaalse kolonisten de leidijken konden doorsteken om zo hun 
overtollige water te lozen richting het lager gelegen Nederlandse gebied.35

In 1844 werd een klein gedeelte van het ongescheiden veen, het zogenoemde Barger-
Erfscheidenveen, van de marke van Noord- en Zuidbarge gescheiden en verdeeld.36 Omdat 

28 Coert, 1991, pag. 160.
29 Baas, 1995, pag. 91.
30 Coert, 1991, pag. 160.
31 Baas, 1995, pag. 93.
32 Baas, 1997, pag. 17.
33 Baas, 1997, pag. 19.
34 Baas, 1997, pag. 19.
35 Baas, 1997, pag. 21.
36 www.historisch-emmen.nl. Deze website is onlangs opgeheven. 
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het Barger-Erfscheidenveen ten noorden van de Heerendijk lag en formeel dus niet tot de 
verdedigingslinie hoorde, leverde de scheiding geen weerstand op van het Rijk. 
 
Rond 1850 was de barrièrefunctie van het moeras zover afgenomen door ontwatering dat 
de Staten-Generaal besloot tot geleidelijke opheffing van de verdedigingslinie. Reden was 
dat herstel te grote investeringen vergde. Uiteindelijk werden de laatste vestingwerken bij 
Koninklijk Besluit in 1870 opgeheven en waren de Bargervenen na twee en halve eeuw 
‘bevrijd’ van militair gezag. 

2.4 De eigenerfden en de marke-organisatie van Noord- en Zuidbarge (ME 
– 1850). 

Wie waren de eigenaren van de Bargervenen? Om de gang van zaken tijdens de vervening 
van de Bargervenen te begrijpen is het van belang te weten wie de eigenaren waren, hoe 
ze bestuurlijk waren georganiseerd. De vraag wie de eigenaren waren lijkt in de eerste 
instantie eenvoudig te beantwoorden namelijk, het veen was in gemeenschappelijk bezit 
van de eigenerfden van de marke van Noord- en Zuidbarge. Echter, welk gebied precies 
tot de marke behoorde was lang niet duidelijk. Een deel van het veen was een soort 
niemandsland waarbij de grenzen tussen de markes en landen niet vaststonden. 
In het navolgende wordt daarom eerst de marke van Noord- en Zuidbarge en haar 
bestuurlijke organisatie geanalyseerd. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag wie nu 
eigenerfde was en wat hun bestuurlijke invloed was. De eigenerfden beslisten immers 
over de markescheiding en/of verkoop van het veen. Tenslotte wordt kort ingegaan op de 
belangrijkste grensconflicten met de buren en de uitkomsten daarvan. 

Afb. 2.16 Ligging dorpen en gehuchten op de TMK kaart uit 1850. Rode stippellijn 
is de grens met de marke van Emmen en Westenesch. 
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De marke van Noord- en Zuidbarge en de bestuurlijke organisatie   
De marke van Noord- en Zuidbarge kende de twee esdorpen Noordbarge en Zuidbarge 
en de twee esgehuchten Den Oever en Angelslo. (afb. 2.16). De esdorpen Noordbarge en 
Zuidbarge lagen op de westelijke uitloper van de Hondsrug, de gehuchten Den Oever en 
Angelslo op de oostelijke uitloper. In de laagte tussen de twee dorpen en gehuchten lag het 
Bargermeer, een groot veenmeer. 

Ontstaan nederzettingen - De literatuur gaat ervan uit dat beide esdorpen eerst zijn ontstaan 
maar wanneer precies is niet bekend.37 Evenals veel andere plaatsen op de Hondsrug 
heeft in het onderzoeksgebied reeds vanaf het Midden-Neolithicum continue bewoning 
plaatsgevonden. Dit blijkt uit de talrijke archeologische vondsten.38 Tot in de IJzertijd 
verplaatste of verdween de behuizing nog regelmatig. Zo heeft archeologisch onderzoek 
uitgewezen dat van de elf territoria die in de Late Bronstijd in de marken van Emmen, 
Weerdinge en Barge aanwezig waren, er in de Late IJzertijd er nog maar vier aanwezig 
waren.39 Drie komen overeen met de huidige dorpen Emmen, Weerdinge en Noordbarge. 
De vierde lag in de omgeving van de huidige wijken Angelslo/Emmerhout. 

Pas in de Late IJzertijd ontstond de eerste semi-permanente bebouwing waarbij de 
huizen telkens op de oude plaats werden vernieuwd of vervangen. Volgens Waterbolk 
is Noordbarge rond het begin van de jaartelling het eerste voorbeeld van een dergelijke 
semi-permanente bebouwingsstructuur.40 Rond de jaartelling stonden er negen boerderijen 
van het Noordbargertype bij de Hoge Loo, het gebiedje direct ten oosten van Noordbarge.  
Op basis van de hoeveelheid ‘schuldmudde’ kan worden afgeleid dat in de tiende eeuw 
Noordbarge nog steeds uit negen hoeves bestond.41 In de late middeleeuwen was het aantal 
boerderijen in Noordbarge gegroeid tot vijfentwintig. Hoewel het dorp al eerder bestond 
komt de naam Noordbarge als ‘Bennynge erf in Noertberghe’ voor het eerst voor in een 
stuk uit 1440.42

De naam Zuidbarge werd voor het eerst als Albertshuus tot Zweberghen (Zuueberghen) 
vermeld op een oorkonde uit 1362. Deze oorkonde is verloren gegaan maar is in 1600 
overgeschreven.43 De naam ‘Berghe’ – ongetwijfeld verwijzend naar het hoog boven het 
veen uittorende beboste Hondsruglandschap ter plekke – komt in de officiële stukken 
voor in het jaar 1381. Of hier Noord- of  Zuidbarge werd bedoeld is niet bekend.44 In de 
literatuur is men het niet eens over het antwoord op de vraag of  Noordbarge ouder is dan 
Zuidbarge of juist niet.45 

Vergelijkbaar met Noordbarge is de omgeving van Angelslo tijdens de Midden- en Late 
Bronstijd langdurig bewoond geweest.46 Volgens Withaar is over de periode tussen de 

37 Zie voor een uitgebreide analyse van het esdorpenlandschap Spek, 2004, en voor dorpsanalyses de 
verschillende websites en jubileumboeken zoals vermeld in de literatuurlijst.
38 Reuvens, van Giffen en Waterbolk hebben archeologisch onderzoek verricht in het 
onderzoeksgebied. Zie ook Brongers, 1973 en Waterbolk, 1985.
39 Waterbolk, 1985, pag. 69.
40 Waterbolk, 1985, pag. 68.
41 Een schuldmudde was een soort belasting geheven op het waardeel, het gebruiksrecht op de 
woeste grond. Het werd in de zestiende eeuw geheven op alleen die nederzettingen die  in de tiende 
eeuw bestonden. De hoogte was afhankelijk van het aantal hoeves. Brood, 1991, pag. 11.
42 www.historisch-emmen.nl/wijken_buurten/noordbage. Deze website is onlangs opgeheven.
43 Reuvekamp, 2011, pag. 17. Reuverkamp geeft de reden waarom de oorkonde is overgeschreven 
niet weer.
44 www.historisch-emmen.nl/wijken_buurten/noordbarge. Deze website is onlangs opgeheven.
45 Reuvekamp, 2011, betwist bijvoorbeeld dat Noordbarge ouder zou zijn. 
46 Withaar, 2008, geeft op pag. 1 t/m 19 een beschrijving met situatietekeningen van verschillende 
archeologisch onderzoeken in Angelslo in de jaren twintig, dertig en zestig van de vorige eeuw. 
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Prehistorie en de Middeleeuwen vrijwel niets over bewoning in Angelslo bekend. Vanaf de 
late Middeleeuwen zijn de bewonersnamen wel weer bekend. 
Het gehucht Den Oever is in de Late Middeleeuwen als dependance van Noord- en 
Zuidbarge, is ontstaan. Angelslo en Den Oever hebben beide altijd deel uitgemaakt van de 
marke van Noord- en Zuidbarge.

De marke - Mede onder invloed van de bevolkingstoename ontstond in de Middeleeuwen 
een bestuurlijke organisatie van de agrarische nederzettingen, de buurschap. Het hele 
dorpsgebied werd ‘marke’ genoemd, hier dus de marke van Noord- én Zuidbarge. 
De marke omvatte zowel de particuliere gronden op de es als de gemeenschappelijke 
gronden zoals de heidevelden, het veen, hooi- en groenlanden, brinken en wegen.47 De 
marke werd bestuurd door zogenoemde gewaarden of eigenerfden.48 Oorspronkelijk 
konden alleen degenen als eigenerfde deelnemen aan de buurvergaderingen die een eigen 
boerenbedrijf, een traditioneel erf, hadden met een waardeel, dit is het gebruikrecht van 
de gemeenschappelijke gronden.49 In de buurvergaderingen had men zoveel stemmen als 
het aantal ‘vierendeels’ waardelen dat men bezat. De eigenerfden regelden en beheerden 
dus de plaatselijke belangen en wel door middel van willekeuren; reglementen of 
verordeningen. In de marke van Noord- en Zuidbarge werden uit de groep van eigenerfden 
vier volmachten gekozen die het (dagelijks) bestuur vormden.50  

De bovengenoemde oorspronkelijke kwalificatie van eigenerfde leverde wel problemen op, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de definitie traditioneel erf. Daarom besloot de Ridderschap 
en Eigenerfden, het bestuur van Drenthe, in 1739 tot een andere, eensluidende, 
kwalificatie.51 Eigenerfden waren diegenen die in bezit waren van onroerend goed ter 
waarde van minstens f 1.800,-. Volgens Doeve was de achterliggende reden voor deze 
kwalificatie dat het makkelijker te controleren was. Daarnaast wilde men ook ‘buitenburen’ 
tegemoet komen.52 Buitenburen waren diegenen die goederen in een marke bezaten maar 
er niet woonden. Dit betekent dat vanaf 1739 ‘buitenburen’ ook een stem konden krijgen in 
marke van Noord- en Zuidbarge. 

De eigenerfden van de marke van Noord- en Zuidbarge hadden samen 25 waardelen. 
Niet alle eigenerfden hadden een vol waardeel. Zo waren in 1654 in Noordbarge twintig 
personen met een waardeel, variërend van ¼ tot 1 ½ waardeel.53 Negen personen hadden 
hier een vol waardeel of meer. In datzelfde jaar waren er in Zuidbarge veertien personen 
met een gedeelte van een waardeel. Hier had niemand een vol waardeel. De geraadpleegde 
literatuur noemt niet het aantal personen met een (vol) waardeel in Den Oever en 
Angelslo.54

Halverwege de negentiende eeuw bestond in de marke van Noord- en Zuidbarge 
één waardeel niet (meer) uit kwart delen maar uit 32 koeweiden.bc Dit betekent dat 

47 Heringa, pag. 214.
48 De term eigenerfden stamt uit de zestiende eeuw en werd toen gebruikt voor eigenaren met een 
vol erf. Zie ook Heringa, 1985, pag. 213.
49 Spek, 2013, hoorcollege 8.
50 Buiskool, 1956, pag. 77. Buiskool gaat niet in op de vraag of ieder van de vier volmachten ook 
één van de vier nederzettingen vertegenwoordigde.
51 Doeve, 1985, pag. 41.
52 Doeve, 1985, pag. 42.
53 www.historisch-emmen.nl/historie/his1650.htm. Deze website in onlangs opgeheven.
54 www.historisch-emmen.nl/historie. Deze website is onlangs opgeheven. 
55 Hierbij baseer ik mij op DA tg 0208, Inv. nr 152, Staten van eigenaren in de markte van Noord en 
Zuidbarge uit 1857 en 1858, DA tg 0574, Inv.nr. 10, Acte van scheiding van het westelijke gedeelte 
uit 1861 en DA tg 0794, Inv. nr. 10264, Veenaanleg en indeeling van het Oostelijke gedeelte der 
markte uit 1867. Onbekend is of de indeling naar koeweiden ook gold in de periode daarvoor. 
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het totaal 800 koeweiden omvatte.56 Een koeweide gaf recht op het bijwonen van de 
markevergaderingen. Een eigenerfde kon ook slechts een gedeelte van een koeweide 
bezitten. Daarnaast kon een groep, vaak een gezin of familie, samen een aantal koeweiden 
bezitten. Evenredig aan het aantal koeweiden had men een stem in de besluitvorming. Bij 
goedvinding van een meerderheid werden vervolgens besluiten uitgevoerd.57 In de praktijk 
was onder andere door vererving het bezit van de koeweiden halverwege de negentiende 
eeuw erg versnipperd geraakt.58 

De andere Drentse bestuurslagen - De marke was niet de enige bestuurslaag waarin 
eigenerfden zitting hadden. De eigenerfden kozen uit hun midden ook de afvaardiging 
naar een tweede bestuurslaag, het kerspel, de oorspronkelijke middeleeuwse benaming 
voor kerkgemeenschap of parochie (afb. 2.17). Het kerspel bestond uit meerdere markes 

56 Ten tijde van de acte van scheiding van het Barger-Westerveen was een waardeel inmiddels 
f 20.000,- waard, zie tg 0574, inv. nr. 10, pag 9.  
57 In het directieverslag van de DVMKM over 1855, DA tg 0208, Inv.nr 38, benadrukt de directie 
op pag. 13 het verschil tussen een ongescheiden marke waar het hebben van een meerderheid 
voldoende is voor een besluit, en een gescheiden marke waar alle betrokkenen een stem hebben. 
Verondersteld is dat deze wijze van besluitvorming overeenkomt met die van vóór 1855. 
58 Zo bestond de officiële lijst van eigenaren uit 1857, DA tg 208, Inv. nr. 152, maar liefst uit 209 
namen, waarvan 32 ook nog echtelieden waren waarvan man en vrouw onder één naam waren 
geschaard. In totaal betrof het dus 241 personen. 

Afb. 2.17 Marke-, 
kerspel- en dings-
pelgrens Zuidoost-
Drenthe. 
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1.  S.P.A. graaf van Heiden
2.  F.O. van Dörnberg Heiden
3.  I. van Dongen tot Entingen
4.  mr. D. Willinge
5.  G.W. van der Feltz
6.   mr. J. van Lier
7.   R. van Echten tot Echten
8.   Z.C. van Schwartz tot Ansen
9.   mr. W.H. Erkenswijk
10. mr. C.W. Ellents
11. W.H. Hofstede
12. mr. J. H. Oosting
13. mr. P. Hofstede
14. mr. C. Kniphorst
15. mr. J. Linthorst Homan
16. mr. M. Dassen
17. mr. H. Vos
18. C.E. Carsten
19. Van Imhoff
20. W.A. van der Feltz
21. G.R.W. Kijmmell
22. mr. E.J. Witsenborg
23. mr. L. Oortwijn
24. mr. W. Kijmmell
25. mr. L.M. Schukking
26. mr. A. Steenbergen
27. mr. J.H.P. van Lier
28. mr. J.C. van Rossen

Tabel 2.1 De ledenlijst uit 1780 stond in de Asser Courant van 23 januari 1880. De 
toevoegingen van 1781, 1782 en 1783 stonden ook in het bewuste artikel en zijn ook 
hier overgenomen. Volgens Bunning kwamen in 1880, toen het artikel verscheen, 
meerdere namen niet meer voor in Drenthe. Deze families waren uitgestorven of uit 
de provincie verdwenen. In de lijst zijn ze italic weergegeven.  

29. mr. L. Oldenhuis Kijmmell
30. mr. J. H. Ellents 
31. H. Hummel
32. T. Kijmmell
33. mr. L. Nysingh (1781)
34. I. Meyer
35. mr. H.C. Prins
36. mr. W. Tonckens
37. L. Nieuwold
38. mr. H.J. Kalkoen
39. mr. W. Hiddingh
40. mr. J.R. Böttichius
41. mr. J. Homan (1781)
42. mr. J. Tonckens
43. R.W. Nysingh
44. P. Ketel
45. mr. C.E. Carsten junior
46. mr. J. Kalkoen (1782)
47. J.O. Brunstinge (1782)
48. H.C. van In- en Kniphuisen
49. M. Alting (1783)
50. B. Eppinge
51. C. de Vos van Steenwijk (1783)
52. mr. H.J. Carsten
53. P. Everts
54. mr H.J. Verschuir
55. mr. F. Beuker

Tabel 2.2 Leden van de vergadering der Staten van Drenthe zoals aangewezen bij 
Soeverein Besluit op 29 augustus 1814 (* = lid Asser sociëteit): 

Ridderschap: 
G.W. de Vos van Steenwijk tot de Havixhorst *, R.O. van Holthe tot Echten*, A.W. 
van Holthe tot den Oldengaerden*, C.B.J. van Schwartz*.

Eigenerfden:
R. Abbing, H.C. Alingh, H.C. Carsten*, J. Linthorst Homan*, F. Kijmmell*, L. 
Oldenhuis Kijmmell*, J. Nysingh*, J.H. Oosting*, L. A. Steenbergen*, J. Lunsingh 
Tonckens*, A.J. Trip, H. Vos*, R. Zegering.

Steden:
I. Collard uit Assen, J. Engelenberg uit Meppel, R. Houwink uit Meppel, C.H. 
Schukking uit Meppel*, en B. Slingenberg uit Coevorden.
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die onder één kerk vielen. De marke van Noord- en Zuidbarge was samen met die 
van Emmen en Westenesch, Weerdinge en Schoonebeek één kerspel met Emmen als 
kerkdorp.59 Het kerspel Emmen vormde met de zes omliggende kerspellen samen een 
rechtsdistrict, dingspel genoemd.60 Een belangrijke taak van het kerspel was de inning van 
directe belastingen. Daarnaast regelde het ook zaken als bijvoorbeeld de inkwartiering van 
soldaten maar vooral ook de afvaardiging naar de Landdag, de Drentse volksvergadering 
waarin ook de adel zitting had.61 Vanaf 1603 tot 1795, de periode van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden, vormde de statenvergadering van Ridderschap en Eigenerfden het 
bestuur van Drenthe. De statenvergadering verving de oudere Landdag maar werd in de 
volksmond nog steeds Landdag genoemd. Uit het midden van Ridderschap en Eigenerfden 
werd het dagelijks bestuur van de Staten, het College van Drost en Gedeputeerden, 
gekozen.62 Al met al was er maar een beperkte groep eigenerfden vertegenwoordigd in het 
Drentse provinciale bestuur.  

Een uitgebreide analyse van de (historie van) Drentse bestuurlijke organisatie valt buiten 
het kader van deze scriptie. Hier wordt verwezen naar onder andere Doeve, Heringa en 
Buning.63 Van belang is dat volgens Heringa de bestuurlijke macht in Drenthe vooral bij 
het College van Drost en Gedeputeerden lag.64 Heringa noemt deze groep bestuurders 
regenten. De ruimere kring rondom deze regenten noemt Heringa ‘de oligarchie’, een 
groep van ongeveer 40 personen die permanent of regelmatig aan het bestuur deelnamen. 
Deze groep van oligarchen richtte in 1780 ook een sociëteit in Assen op. Deze Asser 
sociëteit was vooral gericht op versterking van de saamhorigheid en met de oprichting 
wilden de heren een ‘sociabel verenigingspunt’ creëren.65 Buning noemt in zijn dissertatie 
deze groep ‘Het Herenbolwerk’ (tabel 2.1). Omdat maar weinig leden in Assen woonden, 
was het een Drentse Sociëteit. De bijeenkomsten waren dan ook op dezelfde dagen als de 
Landdag.66 

Ook na het beëindigen van de Republiek in 1795 bleef het ‘Herenbolwerk’ nog lang 
bestaan. Een goed voorbeeld dat de ‘heren’ ook na 1814 hun invloed behielden, is de 
samenstelling van de leden van de Vergadering van Staten van Drenthe die bij Soeverein 
Besluit op 14 augustus 1814 werden aangewezen. De Staten van Drenthe bestond uit 
vier zetels voor de Ridderschap, dertien zetels voor de Eigenerfden en vijf zetels Steden. 
Hiervan waren alle vier zetels van de Ridderschap, negen van de Eigenerfden en één 
van de Steden familienamen die in 1780 op de ledenlijst van de sociëteit stonden. Dit 
betekende dat ook na 1814 de oude oligarchie stevig in het zadel zat (zie tabel 2.2).67 

59 Doeve, 1983, pag. 35 stelt dat alle kerspelen de voorlopers waren van gemeenten in Drenthe. 
60 Dit was het rechtsdistrict Zuidenveld dat bestond uit de kerspellen Sleen, Dalen, Emmen, Odoorn, 
Oosterhesselen, Schoonebeek en Zweelo. Oorspronkelijk werden hier de volmachten voor de 
landdag gekozen. Na 1450 ging deze functie over naar de kerspellen. Zie ook Heringa, 1985.   
61 De Landdag was oorspronkelijk een volksvergadering van eigenerfden en adel. Bij de 
totstandkoming van de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1603 werd de Landdag omgevormd 
tot de statenvergadering van Ridderschap en Eigenerfden. Deze situatie bleef bestaan tot 1795.
62 De Ridderschap en de eigenerfden leverden ieder twee gedeputeerden. Daarnaast hadden nog 
twee ambtenaren, ministers genoemd, zitting in het College. 
63 Zie voor een uitgebreide analyse van de bestuurslagen in Drenthe Doeve, 1983, Heringa, 1985 en 
Buning, 1966.
64 Heringa, 1985, pag. 400.
65 Buning, 1966a, pag. 133.
66 Buning, 1966b, pag. 54.
67 In de loop der tijd traden wel nieuwe ‘geaccepteerden’ toe zoals de familie Gratema, Westra en 
Sluis. Zie Buning, 1966a, pag. 140 – 155.
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Tabel 2.3 Lijst familienamen eigenerfden vóór 1811 van Noordbarge. Soms werden namen 
op verschillende manieren gespeld (=cursief ). Tussen haakjes nummers van vergelijkbare 
familienamen en  boerderijnummers uit 1832 en/of 1807. 

Lutke Frieling, Lutke Vrijling (1, 24 in 1807)   Mantinge
Frijlingh, Frieling, Vrijling (2, 3?)    Stratinge, Strating (12a, 12b)
Ubbinge (19)       Beninge, Beening (21)
Alberinge (mogelijk 27, zie ook 135 en 146 tabel 2.5)  Brink, Brinks (18)
Rosinghe        Jolinge, Joling (17)
Nijenhuisinghe, Nijehuis (7a in alleen 1807)

Tabel 2.4 Eigenaren boerderijen Noordbarge in 1832 en 1807

1832     1807
1  Willem Lutke Frieling   1   Willem Lutke Vrijling
     en Luchien en Jan (3x)       en broeders
2   Harm Frieling (2x)   2   Harm Vrijling
3   Wed.Willem Hamming   3   Willem Hamming Vrijling
      Frieling (2x)   
4a  Harm Weerman    4a  Kinderen + Harm Alberts
4b  Harm Weerman   4b  Harm Weerman
5   Jurgen Engberts   5    Jurrien Telkamp
6   Willem Hoving   6    Willem Hoving 
7a  Joh. Bolkens Haasken   7a  De erven Nijehuis 
7b  Joh. Bolkens Haasken   7b  Wed. Haasken
8   Jan Geerts Schirring   8    Jan Schirring
9   Jan Luitjes Westenbrink  9    Jan Hilbrands
10  Wed. Jan Haasken   10  Wed. Haasken
11  Jan Lipman    11   Jan Lipmans
12a Hendrik Strating   12a  Jans Strating en broer
12b Hendrik Strating   12b Jans en Hindrik Strating
13  Evert Everts *   13   Jan Hoving
14  Hendrik Harms Timmerman* 14   Jan Hoving
15a Diacony Emmen*   15a Jan Gommer 
15b Diacony Emmen*   15b De Diakonie
16  Willem Baks   16  Geert Bax
17  Berend Jans Joling   17  Hindrik en Berend Jans Joling
18  Roelof Jan Brinks   18  Jan Brinks
19  Hindrik Ubbinge (2x)  19  Hindrik Ubbing & cons.
20  Hindrik Huizing   20  Hindrik Huising
21  Wolter en Lucas Beening  21  Jan Bening
22  Wed. Hindrik Brinks  22  Hindrik Brinks  
23 Lambert & Lucas Sikken & cons.*  23  Hindrik Eving & cons.
24 Lambert Meijer*   24  Jans Vrijling
25 Roelof Lomulder   25  Geert Hindriks
26 Hendrik Geerts   26  Berend Geerts
27 Roelof Alberts te Sleen  27  Wed. Roelof Alberts 
28 Boer te Noordbarge   28  Boer te Noordbarge
29 Dick Borgers    29  Brend Geerts
30 Albert Geerts   30  wed. Klaas Geerts

* Eigenaren met 
ook bezittingen in 
Zuidbarge, Em-
men of Weste-
nesch
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Buning laat op basis van zijn onderzoek naar de lijsten van burgermeesters zien dat van de 
32 Drentse gemeenten uit 1825, 1835 en 1845 de herenfamilies voor meer dan 50% waren 
vertegenwoordigd in de burgermeesters ambten. 68 Dezelfde namen werden volgens Buning 
aangetroffen in de Staten van Drenthe, het College van Gedeputeerden, in het notariaat, de 
rechtspraak en belastingdienst. 

Conclusie - De conclusie is dat op het moment dat de vervening van de Bargervenen 
rond 1850 in beeld kwam er twee verschillende groepen waren met ieder hun eigen 
invloedssfeer. Enerzijds was er al een aantal eeuwen een relatief kleine groep oligarchen 
met bestuurlijke posities in Drenthe. Deze groep kende elkaar ook informeel. Anderzijds 
was er een veel grotere groep eigenerfden die vooral een rol speelde bij de beslissingen 
over de marke zelf en dus ook over het gemeenschappelijke veen. Zij waren ook na 1850 
bij de scheiding en verkoop van de Bargervenen nog steeds de belangrijkste stemhebbende 
partij.

De eigenerfden van de marke van Noord- en Zuidbarge
Welke personen waren eigenerfde en hoe groot was hun (boerderij)bezit? Historisch 
gezien was het (boerderij)bezit van belang voor de kwalificatie van eigenerfde. Er is 
geen historisch overzicht met de namen van de eigenerfden en het aandeel dat zij in de 
loop der tijd in de marke hebben gehad. Er is slechts één overzicht van alle gerechtigden 
in de marke en hun aandeel. Deze stamt uit 1857 en was opgesteld in het kader van de 
verveningen.69 

Eigenerfden Noordbarge - Volgens Buiskool blijkt uit het kerkregister van gedoopten, 
lidmaten, gehuwden en overledenen uit de periode vóór 1811 dat de eerste eigenerfden 
van Noordbarge negen families waren (tabel 2.3).70 Het merendeel van deze families had 
in 1832 nog steeds boerderijen in Noordbarge (afb. 2.18). Wanneer de lijst met eigenaren 

68 Buning, 1966a, geeft op pag. 140 – 155 een uitgebreide beschrijving van de positie van de heren.  
69 DA tg 0208, Inv. nr. 152. Omdat deze lijst in het kader van de verveningen is opgesteld zal deze in 
hoofdstuk drie worden besproken. 
70 Buiskool, 1956, pag. 79.

Afb. 2.18 Kadastrale situatie 1832.

Nummer naam in tabel 2.4 correspondeert met het boerderijnummer. Gekleurd = meerdere boer-
derijen in bezit van één familienaam.
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Tabel 2.6 Eigenaren boerderijen Zuidbarge in 1832 en 1807 
(getallen zijn huisnummers rond 1800)
 1832     1807
127  Harm Betting    127  Harm Betting
128  Luchien Sikken   128  Hindrik Nijesikken
129  Wed. Hindrik Sikken en cons. 129  Hindrik Sikken & cons.
130  Wed. Hendrik Sikken  130  Jan Sikken
131  Jan Sikken    131  Jan Sikken
132  Wed. Hendrik Sikken  132  Hindrik Sikken & cons.
133  Klaas Oldesikken   133  Klaas Knechtering
134  Jan Lammerts   134  Geert Blering
135  Jan Steengen   135  erven wed. Albering
136  Lambert Sikken   136  Jan Sikken
137  Wed. Jan Padding Steengen  137  Jan Steegen
138  Jan Stegen    138  Hindrik Steenge
139  Hindrik Dijks   139  Hindrik Dijks
140  Jan Geerts Schirring  140  Jan Schirring
141  Harm Everts   141  wed. Garming
142  Jan Garm(ing)   142  wed. Garming
143  Jan Alberts en cons.  143  Albert Jans
144  Geert Huizing   144  Geert Huising
145  Klaas Olden Sikken  145  Hindrik Hindriks
146  Hindrik Nijensikken  146  erven wed. Albering
147  Willem Huising   147  Willem Huising
148  Willem Huising   148  Derk Jans
149  Wed. Hendrik Sikken en cons. 149  Hendrik Sikken & cons.
150  Fred. en Hendr. Knegtering  150  Wed. Knechtering
151  Lukas en Jan Rabbers  151  Harm Rabbers
152  Lukas en Jan Rabbers  152  niet genoemd
153  Wed. Hendrik Sikken en cons.     153  Hendrik Sikken & cons.
154  Boer te Zuidbarge   154  De Boerschap Zuidbarge

Tabel 2.5 Familienamen 
oudste eigenerfde vóór 1811 
in Zuidbarge. De namen van 
de nageslachten staan cursief.  
Tussen haakjes nummers van 
vergelijkbare familienamen en 
de boerderij-nummers in 1832 
en/of 1807. 
  
1. Bettinge (127)
2. Bleringe; Evers
3. Garmings, Garming (142, 141
     in 1807) 
4. Oldenhuysinge, Nienhuysinge,
    Huisinge, Huizing, Huising
    (144, 147, 148 in 1832)
5. Knegtering (150, 133 in 1807)
6. Rabbers (151, 152)
7. Ten Oever, Sikkinge, Sikken;
    Hadders(128, 129, 130, 131,
     132, 136, 149, 153)
8. Nije Sikkinge; Kalteren (146) 
9. Steenge; Zwiers (135, 138 in
   1807 en mogelijk 1832)
10 Walkens 
11 Weninge 

Afb. 2.19 
Kadastrale 
situatie 1832. 
Gekleurd 
= meerdere 
boerderijen in 
bezit van één 
familienaam.
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71 Mogelijk is Evert Everts die tussen 1807 en 1832 een boerderij in Noordbarge had gekocht 
een familielid van P. Everts op de lijst. Omdat deze aankoop pas na 1807 plaats vond, is hier 
verondersteld dat Evert Everts geen oude eigenerfde is geweest. 
72 Buiskool, 1956, pag. 85. Volgens het genealogisch overzicht van Reuvekamp zijn de twee namen 
Oldenhuisinge en Nijenhuising de latere familienaam Huizing geworden. Reuvekamp, 2011, pag. 54. 
Daarom zijn in de tabel beide namen in de lijn Huizing vermeld. 

van 1832 wordt vergeleken met die van 1807 dan blijkt dat in die periode elf van de 39 
boerderijen van eigenaar waren veranderd. Vijf van deze ‘nieuwe’ eigenaren hadden ook 
boerderijen in de dorpen Zuidbarge, Emmen en/of Westenesch. Daarnaast hadden twee 
families uit Noordbarge zelf boerderijen bijgekocht. Dit betekent dat zeven van de elf 
‘nieuwe’ eigenaren bekende namen waren uit Noordbarge of omliggende dorpen. 

In 1832 was het boerderijbezit in Noordbarge redelijk geconcentreerd. Zes families en de 
Diakonie hadden meerdere boerderijen in het dorp. Hiervan waren de broers Lutke Frieling 
met drie boerderijen het grootst. Zoals uit het intermezzo hieronder blijkt, verdween de 
naam Lutke Frieling vlak voor de verveningen op een bijzondere manier uit het dorp. 
Geen enkele familie die in 1832 een boerderij in Noordbarge bezat, stond op de namenlijst 
van de Asser Sociëteit.71 Op basis van alleen de namenvergelijking lijkt de veronderstelling 
gerechtvaardigd dat de eigenerfden van Noordbarge niet tot de kleine kring van oligarchen 
behoorde. 

INTERMEZZO: Van dienstmeid en schoenmaker tot belangrijke gerechtigde in de marke.

De familie Lutke Frieling was een oud eigenerfd boerengeslacht. In 1807 hadden de drie ongetrouwde 
broers Willem Lutke Frieling, toen 48 jaar, de 44 jarige Luchien en Jan van 42 jaar gezamenlijk maar liefst 
drie boerderijen in het dorp. Het verhaal gaat dat de drie vrijgezelle broers ook wilden voorkomen dat hun 
nalatenschap aan de staat zou vervallen. En zo trouwde op 19 juni 1829 de dan 70-jarige (!) Willem met de 
28-jarige dienstmeid Jantien. Al binnen een jaar, op één april 1830, werd hun dochter Eemtien geboren. Ze 
zou enig kind blijven.Drie en half jaar later, op 23 oktober 1833, komt Luchien te overlijden. Weer drie en 
half jaar later, op één april 1837, overleed ook de jongste, Jan. Weer drie jaar later, op zes maart 1840, liet 
ook Willem het leven. De dan 38-jarige Jantien en de inmiddels 10-jarige dochter Eemtien werden zo rijke 
erfgenamen.
Op een dag kreeg Jantien ‘verkering’  met de in Duitsland geboren schoenmaker Klaas Ensink. Hoe Klaas uit 
het Duitse Laar achter Coevorden in Noordbarge verzeild was geraakt is niet bekend. Op dertien juli 1843 
werd de huwelijkse akte getekend; de 40 jarige Jantien trouwde met de 28 jarige Klaas Ensink. Door zijn 
huwelijk met Jantien werd Ensink een vermogend man en een belangrijk personen in de marke. Het echtpaar 
bleef 30 jaar getrouwd tot het moment dat Jantien op vijf februari 1872 op 69 jarige leeftijd te Noordbarge 
overleed. Klaas bleef daarna ruim elf jaar alleen maar hertrouwde op 69 jarige leeftijd op twee mei 1883 
met, de in Zweeloo geboren 43 jarige, Geesje Euving. Het echtpaar bleef in Noordbarge wonen alwaar Klaas 
op twee februari 1895 kwam te overlijden. Hiermee verdween na 52 jaar de naam ‘Ensink’ weer uit het dorp. 
De enige nazaat van Willem en Jantien, Eemtien, trouwde in 1859 met de Groningse koopman Willem Jan 
Kiers. In 1868 verhuisden ze van Noordbarge naar de herenboerderij ‘Dinghweer’ in het Groningse Lellens, 
het geboortedorp van Willem Jan. En daarmee verdween de enige nazaat van Lutke Frieling voorgoed uit 
dorp.  

Eigenerfde Zuidbarge - Buiskool noemt dertien oude eigenerfde families van vóór 1811 
in Zuidbarge (tabel 2.5).72 Wanneer de oude namen van eigenerfden wordt vergeleken met 
de lijst van eigenaren uit 1807 en 1832 (tabel 2.6), dan blijkt dat er in 1807 drie ‘andere’ 
familienamen in het dorp zijn gekomen, Schirring, Dijks en Alberts, de laatste een nazaat 
Albert Jans. In 1832 kwamen daar nog twee bij, namelijk Everts en Lammerts. 

In vergelijking met Noordbarge was het boerderijbezit in Zuidbarger veel gecon-
centreerder. Maar liefst elf van de 28 boerderijen waren in het bezit van mensen met de 
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familienaam Sikken, inclusief de namen Olden- en Nijensikken. Aangenomen mag worden 
dat deze familie(s) ook een groot aandeel in de marke had. Naast Sikken hadden oude 
eigenerfde families Huising, Steengen en Rabbers meerdere boerderijen in het dorp. Dit 
betekent dat de oude eigenerfde families 23 van de 28 boerderijen bezaten. 

Ook voor Zuidbarge gold dat geen familienaam op de lijst van de Asser Sociëteit 
voorkwam.73 Ook hier is verondersteld dat de eigenerfden niet tot de kleine kring 
bestuurders van Drenthe hoorden. 

Eigenerfden Den Oever - De oudste familienamen van Den Oever zijn Oevermans, Sikken 
en Christiaans. De eerste twee families waren afkomstig uit Zuidbarge. Op de TMK kaart 
van circa 1850 wordt ten noorden van Den Oever ook Oevermanskamp weergegeven met 
enkele behuizingen. Deze behuizing was ontstaan naar aanleiding van een grote brand in 
1847 waarbij het dubbelhuis van Sikken en Christiaans en de boerderij van Oevermans 
geheel uitbrandden.74 De marke stelde het noordelijk gelegen terrein gratis ter beschikking. 
Hier werd ‘Nieuwen Oever’ of Oevermanskamp gesticht, bestaande uit drie huizen voor de 
familie Oevermans, die door huwelijk uiteen ging, en ieder een huis voor de familie Sikken 
en Christiaans.75 Zo was het merendeel van het gehucht richting het noorden verplaatst. 
Ook de families in Den Oever hoorden niet tot de kleine kring van bestuurders in Drenthe

73 Mogelijk is Harm Everts die tussen 1807 en 1832 een boerderij in Zuidbarge had gekocht 
een familielid van P. Everts op de lijst. Omdat deze aankoop pas na 1807 plaats vond, is hier 
verondersteld dat Harm Everts geen oude eigenerfde is geweest.
74 Buiskool, 1956, pag. 75 en Reuvekamp, 2011, pag. 49 e.v.
75 www.historisch-emmen.nl/wijken_buurten/den_oever. Deze website is onlangs opgeheven.
76 Zie voor een uitgebreid overzicht van de verschillende families; Withaar, 2008, pag. 19 e.v.

Eigenerfden Angelslo - In tegenstelling tot Den Oever, dat historisch vooral uit 
boerenfamilies uit Zuidbarge bestond, was Angelslo historisch in bezit van ‘externen’. 
Zo was Angelslo in 1594 in eigendom van het Cisterciënzers vrouwenklooster uit 
Essen (Haren), waarna het tijdens de reformatie in bezit kwam de ‘Stadt Groningen en 
Ommelanden’.76  Eind zestiende eeuw lag Angelslo er vervallen bij.

Afb. 2.20 Den Oever 
en het na de brand 
gestichte Oevermans-
kamp op de TMK kaart 
van 1850.
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Afb. 2.21 Omschrijving Angelslo eind 16e eeuw door rentmeester Lutma van het vrou-
wenklooster: Äncxlo Erve toe Emmen ligt woest ende heft huesen die ten deele verval-
len zijn”.

In 1617 verkochten ‘De stadt Groningen en Ommelanden’ het ‘erf Angelsloo’ en de 
eeuwen daarna verwisselde Angelslo regelmatig van eigenaar. De eigenaren woonden vaak 
niet in Angelslo en de erven werden dan ook meestal bewoond door meiers. Uiteindelijk 
werd Angelslo in 1807 door Vrouwe Theodora von Dwingelo zu Lotten en haar zoon 
Ernst von Martels verkocht voor 7.000 Carolus guldens. Kopers waren R.O. van Holthe, 
heer van en tot Echten en zijn participanten W. de Jonge, C.E. Carsten en H.C. Carsten. 
Zowel Van Holthe tot Echten als de beide Carstens stonden op de lijst van de Asser 
Sociëteit (tabel 2.1). Daarnaast waren leden van zowel de familie Van Holthe tot Echten 
als van families Carsten belangrijke bestuurders in Drenthe. Zo werd In 1814 werd R.O. 
van Holthe tot Echten voor de ridderschap lid van de Staten van Drenthe en H.C. Carsten 
voor de eigenerfden (tabel 2.2). Tegelijkertijd waren al deze families (nazaten van) oude 
(adellijke) vervenersgeslachten uit Hoogeveen en omgeving. 

Op het moment dat de heren Angelslo kochten bestond het gehucht uit: “een 
Herenbehuizing door den verkoper bewoond en 2 halve boerenplaatsen en een keuterij, 
meierswijze bewoond door en gebruikt door Harm Jalving, Pieter Jans en Derk Ottens, 
bestaand in huizen, schuren hoven, 11 dagwerk hooiland in de Emmer en Barger maden 
alsmede bij den Hool en om de 28 koeweiden in de Barger landen salvo calculo 50 mudde 
hooijland gedeeltelijk gecultiveerd en 65 mudde bouwland alsmede 2 volle waardeels in de 
gemene of ongescheiden marke van Zuid- en Noordbarge”.77  

In 1812 verkochten de heren het Heerenhuis en het beklemrecht van drie, door meiers 
bewoonde, boerderijen aan de Coevorder koopman Hinderikus Cremer. Ze bleven dus 
wel de eigenaren van de boerderijen. Medio 1850 was Angelslo een gehucht met zes 
boerenerven, bewoond door meiers en  allen nog in bezit van de erven van Carsten, Van 
Holthe tot Echten en de Jonge. Vooral door de twee waardelen of 64 koeweiden konden 
de heren hun stem in de marke laten gelden bij de latere verveningen. Of dit in de periode 
vóór de verveningen ook al gebeurde is niet bekend. 

De conclusie is dat Noordbarge, Zuidbarge en Den Oever rond 1845 al eeuwenlang in bezit 
waren van eigenerfde boerenfamilies, terwijl Angelslo vooral eigendom was geweest van 
externe partijen. Partijen die behoorden tot de kleine kring van edelen, welgestelden en de 
groep oligarchen. 
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De begrenzing van de marke van Noord- en Zuidbarge
De markegenoten van Noord- en Zuidbarge gebruikten delen van het veen gezamenlijk 
met hun buren en over het algemeen leverden deze niet vastgestelde grenzen eeuwenlang 
weinig grote problemen op. Echter, in de achttiende en negentiende eeuw namen met 
de opkomst van de boekweitteelt en later ook de verveningen de geschillen toe. Lange 
en ook zeer kostbare conflicten ontstonden tussen de Barger markegenoten en die van 
Schoonebeek en de Hannoverianen.

In 1811 begon een lang en kostbaar juridisch gevecht over de grens met Schoonebeek. 
De markegenoten van Noord- en Zuidbarge hadden al eeuwen lang bezittingen in de 
marke van Schoonebeek en andersom ook.78 Aanleiding van het juridische proces was 
een ruzie over de eigendomsrechten van een zandhoogte bij de huidige Ericase Straat, de 
Hankenberg genoemd (afb. 2.22). De familie Hanken uit Schoonebeek beweerde dat zij 
eigenaar was van deze zandhoogte en alle grond eromheen. De Barger boeren betwistten 
dit en in het juridische proces dat volgde werd het hele gebied betrokken waar nu Nieuw-
Amsterdam en Erica ligt, een gebied met een omvang van maar liefst 2.000 hectare.79 

In de eerste uitspraak van 1819 stond “dat in of ten aanzien van het questieuze territoir 
tusschen die van Barge en die van Schoonebeek nimmer eenige scheiding heeft plaats 
gehad”.80 Voor een definitieve rechtelijke uitspraak werden alle aangevoerde argumenten te 
vaag bevonden. Er volgde een langdurig juridisch proces. Omdat dit slepende proces ook 
handenvol geld koste, besloot men uiteindelijk de kwestie in den minne te schikken. In een 
herberg te Coevorden werd in 1837 een officieuze overeenkomst gesloten.81 Bij vonnis van 

78 Ellemeet, 1920, pag. 33.
79 Berens, 2012, pag. 12.
80 Minderhoud, 1980, pag. 48.
81 Buiskool, 1956, pag. 78.

Afb. 2.22 De Hankenberg, een zandhoogte en tevens voormalig steen- en paalkransheu-
vel tussen het huidige dorp Erica en Zuidbarge. Zie C en D voor locatie Hankenberg. 
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de rechtbank te Assen werd in 1845 de grens tussen beide markes getraceerd en deze werd 
in 1847 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Daarmee stond de grens officieel vast.

Het tweede grensconflict was met de Hannoverianen. In 1764 werd grens met Duitsland 
vastgesteld zoals die ook nu nog geldt.82 Deze officiële grensvastlegging hield echter 
geen rekening met oude rechten en grenzen van marke- of buurtterritoria. Zo kwam het 
weidegebied van de boeren van Wesuwe en Altharen ten oosten van de Runde ineens op 
Drents grondgebied te liggen. Het verdrag werd in 1784 dan ook vernieuwd om ‘eenige 
Twijfelingen en Differentien’ weg te nemen.83 Vastgesteld werd dat de boeren van Wesuwe 
en Altharen hun vee mochten weiden in zowel het Emmer- als Barger-Compascuum. 
Hierbij werd als beperking opgenomen dat niet mocht worden geweid op aangelegde of 
nog aan te leggen boekweitakkers. Daartegenover moesten deze akkers minimaal 100 
roeden, ongeveer 430 meter, van de landsgrens zijn verwijderd.84 Het weiderecht leverde 
een aantal jaren weinig conflicten op, omdat de boeren van Wesuwe en Altharen meer dan 
tien kilometer van de grens woonden. Echter, in 1788 werden vlak aan de Duitse zijde 
van de grens de bovenveendorpen Hebelermeer en Swartenberg gesticht (zie afb. 2.23). 
Hierbij waren aan de boeren van deze dorpen weiderechten toegezegd, echter zónder de 
beperkingen ten aanzien van de boekweitteelt.85 Juist dit werd een grote en langdurige bron 
van conflicten. 

In 1817 kwam een overeenkomst tussen de markegenoten van Emmen en Westenesch 
en de boeren van Swartenberg tot stand. Deze laatste behielden het recht om op het 
(noord)oostelijke deel van het Emmer-Compascuum te weiden. Tot een dergelijke 
overeenkomst kwam het met de Bargerboeren niet. De conflicten sleepten dan ook 
voort met als resultaat regelmatige aanmaningen van bovenaf aan beide zijden van de 

82 Berens, 2012, pag. 10.
83 Timmer & de Vries, pag. 38.
84 Berens, 2012, pag. 11.
85 Swartenberg wordt op toeristische kaarten ook als Schwarenberg weergegeven. Op vrijwel alle 
andere Duitse en Nederlandse kaarten wordt het dorp echter Swartenberg genoemd.

Afb. 2.23 Het gebied ten 
oosten van de Runde op de 
geologische kaart Staring. 
Bij de rivier de Eems in Duits-
land (rechts) liggen de dorpen 
Wesuwe en direct ten noorden 
van Haren het gehucht Al-
tharen. Vlak bij de landgrens 
de nieuw gestichte kolonieën 
Hebelermeer en Swartenberg.  
Links de ligging van de Runde 
en het Zwarte Meer.
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landsgrens. De conflicten én het verhuren van boekweitgronden gingen door tot de verkoop 
van het Barger-Compascuum in 1860. Ook toen was de precieze begrenzing en omvang 
van het Barger-Compascuum nog niet vastgesteld. In 1860 verkocht de marke het Barger-
Compascuum aan mr. Cornelis Hiddingh, Harmannus Fokerus Gosselaar, een groep 
rondom Jhr. mr. Anne Willem van Holthe tot Echten en Mr. Lucas Oldenhuis Tonckens.86  

De conclusie is dat in 1850 de markegrenzen met die van Emmen en Westenesch, van Erm 
en van Schoonebeek vastlagen evenals de landgrens met Duitsland. Over de weiderechten 
en de daaraan verbonden eigendomsrechten in het Barger-Compascuum bestond nog steeds 
een conflict. Deze zou pas worden opgelost ten tijde van de verveningen.

2.5 De Drentse verveningen vóór 1845; initiatiefnemers en ontsluiting van de venen

Drie verveningsgebieden zijn voor de latere ontsluiting en vervening van de Bargervenen 
van belang geweest (afb. 2.24). De eerste zijn de Dieverder en Leggerler Smildervenen, 
vooral omdat hierdoor de Drentsche Hoofdvaart ontstond, een belangrijk kanaal voor 
de vervening van de Bargervenen. Het tweede gebied betreft de Echtense venen bij het 
huidige Hoogeveen. Deze vervening leidde tot de aanleg van de Hoogeveensche Vaart. 
Het derde Drentse veengebied lag ten noorden van de Bargervenen en strekte zich uit over 
negen marken ten noorden van die van Weerdinge. De vervening leidde hier tot de aanleg 
van het Stadskanaal. Het Stadskanaal is via andere kanalen in de marke van Emmen en 
Westenesch van belang geweest voor de Bargervenen. 

86 Compascuum, 1860 – 1866. 

Afb. 2.24 De Drentse venen (gearceerd), beken en riviertjes in de zeventiende eeuw.



75

De Smilder venen  
De Dieverder en Leggerler Smildervenen, hierna Smilder venen genoemd, zijn in twee 
fasen verveend. Het noordelijke gedeelte had de provincie Drenthe tijdens de Reformatie 
in handen gekregen. Door gebrek aan ontsluiting zou het nog tot de tweede helft van de 
achttiende eeuw duren voordat hier gestart kon worden met de vervening.87 
Het zuidelijke gedeelte van de Smilder venen werd al veel eerder ontsloten op initiatief 
van een Drentse bestuurder in combinatie met Hollandse kapitaalverschaffers.88 Al in 
1612 droegen de eigenerfden van Diever en Leggeloo een derde van hun venen over aan 
de initiatiefnemers in ruil voor het vergraven van het bestaande riviertje, de Lake, tot 
een vaarweg. In 1614 was de Lake, toen Grift genoemd, vergraven en werd het éénderde 
aandeel in het veen gescheiden van de rest.89 Het andere tweederde deel werd verdeeld 
onder de eigenerfden. 

87 Gerding, 1995, pag. 201.
88 De Drentse bestuurder was de schulte van Diever, Berent Ketel, een familienaam die ruim een 
eeuw later ook op de lijst van de Asser Sociëteit stond. 
89 Gerding, 1995, pag. 203.
90 Gerding, 1995, pag. 207.

Na een aantal jaren bleek deze vaarweg richting Meppel zo slecht dat schippers er niet 
meer op wilden varen. In 1625 werden er dan ook zes verlaten in de Havelter Aa door 
Hollandse aannemers aangelegd. Ook werden de scherpste bochten uit de riviertjes gehaald 
(afb. 2.25). Dit mocht niet baten. Wederom werden verbeteringen aangebracht en in 1650 
werd zelfs een nieuwe vaart van Meppel tot Nijentap gegraven. Echter, het ene keer te 
hoge en andere keer te lage waterpeil bleef voor veel problemen zorgen met zowel de 
omliggende boeren als met het bevaarbaar houden van de Grift en Havelter Aa. Om toch 
haar eigen venen te kunnen ontsluiten kocht uiteindelijk de provincie in 1767 de vaart.90 

Afb. 2.25 De ver-
beterde Lake en 
vaart van Meppel 
naar de Smilder 
venen met de 
verlaten op de 
Pijnacker kaart 
van 1634. 
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Na aankoop bleek de vaart in zodanige slechte staat dat de provincie besloot een nieuwe 
vaart te graven. Op deze manier wilde het de bezwaren opheffen die aan een voor de 
scheepvaart ingerichte rivier waren verbonden. Tussen 1769 en 1780 werd dan ook de 
Drentsche Hoofdvaart gegraven.91 Nadat de Drentsche Hoofdvaart gereed was ging de 
provincie over tot verkoop van haar eigen veenplaatsen. Dit geschiedde volgens een van 
tevoren opgesteld reglement en plan van aanleg.92 De provincie verveende dus niet zelf  
maar voerde alleen de regie door middel van het opstellen van reglementen en plan van 
aanleg. 

De conclusie is dat de ontsluiting en vervening van de Smilder venen in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw plaats vond op particulier initiatief. De venen werden ontsloten 
vanuit bestaande riviertjes die met kunstwerken werden verbeterd maar toch blijvend 
voor problemen bleven zorgen. Deze problemen waren niet alleen een gevolg van 
kostenbesparingen maar ook van de beperkte technische kennis en mogelijkheden op het 
gebied van peilbeheer op dat moment. Eind achttiende eeuw stapte de provincie af van het 
gebruik van bestaande riviertjes als ontsluiting en groef een eigen vaarweg, de Drentsche 
Hoofdvaart. Vanuit de Drentsche Hoofdvaart zou driekwart eeuw later het Oranjekanaal 
richting de Bargervenen worden gegraven. 

Echtense venen 
Het tweede grote veengebied werd ook in de zeventiende eeuw aan snee gebracht en 
betrof de Echtense venen, een gebied waar nu Hoogeveen ligt. In 1625 kreeg jonkheer 
en gedeputeerde Roelof van Echten (1592 – 1643) een octrooi van De Landschap voor 
de aanleg van een vaart van Meppel naar de Echtense venen.93 In datzelfde jaar had Van 
Echten een overeenkomst gesloten met de markegenoten van Steenbergen en ter Arlo 
over hun veencomplex. Direct na het verkrijgen van het octrooi begon Van Echten met 
de aanleg van een vaarweg waarbij hij, vergelijkbaar met de zuidelijke Smilder venen, 
gebruik maakte van bestaande waterwegen, namelijk Het Oude Diep en de Wetering.94 

91 Timmer & de Vries, 2011, pag. 43.
92 Gerding, 1995, pag. 208.
93 Zie voor een uitgebreide historische beschrijving Gerding, 1995, pag. 225 -244  en Coert, 1991, 
pag. 100 - 121.
94 Coert, 1991, pag. 103.

Afb. 2.26 Pijnacker heeft rond 1634, vlak nadat Van Echten octrooi had gekregen, de 
vaarweg in kaart gebracht. De wijkenstructuur in de Echter groote veenen is schetsmatig. 
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95 www.kanalenenwegen.nl/4/main.htm
96 Coert, 1991, pag. 104.
97 Gerding, 1995, pag. 235.
98 Een uitgebreide analyse van dit conflict valt buiten het thema van deze scriptie. Zie hiervoor 
Coert, 1991, hoofdstuk 7 en 20 en Gerding, 1995, Hoofdstuk 4.6.

Het Oude Diep was een riviertje en de Wetering was een gegraven ‘kanaal’ voor de 
afwatering van de venen in het gebied.95 In 1626 en 1627 werden de sterkste bochten 
afgesneden, her en der bekadingen aangelegd en plaatselijk de bestaande watergangen 
verbreed of verdiept. Na deze herinrichting kreeg de Wetering de naam Echtens Nieuwe 
Grift, later de Hoogeveensche Vaart genoemd (afb. 2.26). Deze herinrichting bekostigde 
Van Echten uit eigen middelen. 

De exploitatie van het grote veencomplex én het onderhoud van de vaarweg ging 
de financiële spankracht van Van Echten te boven. In 1632 sloot hij dan ook een 
overeenkomst met voornamelijk Hollandse regenten-kooplieden. Zij richtten de 
Algemeene Compagnie van de 5000 Morgen op.96 De vaart en de sluizen zouden op 
gemeenschappelijke kosten worden onderhouden. Dit bleek ook wel nodig omdat in de 
loop der tijd de afwatering en het onderhoud van de Hoogeveensche Vaart veel conflicten 
bleef opleveren met aanliggende marken. De provincie stelde zelfs een reglement op, dat 
overigens niet werd uitgevoerd. Volgens Gerding was de vaart niet als bron voor inkomsten 
gegraven maar louter als vaarweg waarlangs tegen zo laag mogelijke kosten zoveel 
mogelijk turf uit de veencomplexen van de participanten kon worden vervoerd.97 Reden 
waarom zo weinig mogelijk onderhoud aan de vaart werd gepleegd. Uiteindelijk werd na 
225 jaar de in matige staat verkerende Hoogeveensche Vaart in 1851 overgedragen aan 
de Drentsche Kanaal Maatschappij (DKM). Een nazaat van Roelof Van Echten, jonkheer 
A.W. van Holthe tot Echten, had in DKM weer een belangrijke stem. In de jaren daarna 
verlengde de DKM de Hoogeveensche Vaart tot in de Barger venen. 

De conclusie is dat ook hier de ontsluiting en vervening een particulier initiatief was. 
De ontsluiting vond ook hier plaats via bestaande watergangen die her en der werden 
heringericht. Ook hier leverde dat veel peilproblemen en conflicten met aanliggende 
marken op. De provincie probeerde door regelgeving het proces wel in de goede richting te 
sturen maar dit bleek niet altijd even succesvol. 

De noordoostelijke venen 
Het derde verveningsgebied was van de negen marken Eext, Gieten, Bonnen, Gasselte, 
Drouwen, Buinen, Exloo en Valthe. Dit veengebied kwam pas na 1814 aan snee. Hier was  
een decennia durend conflict tussen de Stad Groningen, de provincie Drenthe en de negen 
marken over de wijze van afvoer van turf van deze marken. Al snel na zijn aantreden in 
1814 nam koning Willem I een besluit in dit conflict. Op basis van het Koninklijk Besluit 
van 21 november 1815 kwam op 17 mei 1817 een convenant tot stand dat de aansluiting 
van de venen van de negen marken door middel van monden op het Stadskanaal regelde.98 
Hiermee werden de noordoostelijke venen van Drenthe aangesloten op een kanaal in bezit 
van de stad Groningen. In 1853 bereikte het door de stad Groningen gegraven kanaal 
Ter Apel. Vergelijkbaar met de Drentsche Hoofdvaart betrof het hier dus een door een 
overheidsorgaan gegraven kanaal dat werd aangelegd ten behoeve van verveningen. 

Al met al waren de Bargervenen halverwege de negentiende eeuw nog niet ontsloten. 
Gegeven het agrarische, weinig turf verbruikende, karakter van Drenthe betekende geen 
ontsluiting richting afzetmarkten ook geen vervening. Daarnaast ontbeerde de provincie 
Drenthe de afvaartgelden van de noordoostelijk gelegen Drentse venen en kwam de 
exploitatie van de venen van de negen markes vooral ten gunste van de stad Groningen. 
Dus ook de provincie wilde een ontsluiting maar wel één waar zij zelf voordeel bij had. 
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2.5 De Drentse kanalisatieplannen vóór 1845

In de eerste helft van de negentiende eeuw kwamen vanuit de Drentse provincie dan ook 
kanalisatieplannen. Het betrof kanalisatieplannen voor de ontsluiting van heel Drenthe. 
Het initiatief kwam van de tweede door Willem I aangewezen gouverneur, Daniël Jacob 
van Ewijck.99 In zijn opdracht ontwikkelde de waarnemend hoofdingenieur van de Drentse 
waterstaat, Cornelis de Beer, in 1835 een kanalisatieplan dat een belangrijk deel van de 
provincie zou ontsluiten.100 Het betrof een groot, horizontaal gelegen, ringkanaal zonder 
sluizen rondom het Drents Plateau. Het kanaal zou dus vooral op de zandgronden liggen. 
Ontsluiting van Oost en Zuidoost-Drenthe zou geschieden door de aanleg van zijtakken 
vanuit dit ringkanaal. De investeringskosten van dit horizontale kanaal, door De Beer 
geschat op f 360.000,- zouden worden goedgemaakt door de afvoer van Drentse keien te 
belasten. Deze Drentse keien konden namelijk goed worden gebruikt als zeekering.101 In dit 
plan lag de nadruk dus niet op de exploitatie van het veen maar op het vervoer van keien en 

99 Er waren in 1791 en begin negentiende eeuw al vage plannen tot kanalisatie maar deze waren 
gestrand. Zie Timmer & de Vries, 2011, Hoofdstuk 2.
100 Coert, 1991, pag. 188.
101 Coert, 1991, pag. 188.

Afb. 2.27 Het Algemeene Plan van Kanalisatie
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de bevordering van de algehele bedrijvigheid door de aanleg van een kanaal. Het plan geeft 
ook een indicatie van de beperkte kennis van terreinhoogten op dat moment. Dat zou in de 
jaren erna ook blijken naarmate de waterpassingen vorderden. De terreinen lagen veelal 
hoger dan gedacht. 

De in 1836 aangetreden opvolger van De Beer, hoofdingenieur Adriaan Kommers, schoof 
het plan van De Beer dan ook terzijde. In 1838 kwam hij met een geheel nieuw plan met 
twee hoofdkanalen.102 Een noordelijk kanaal dat vanuit de Drentsche Hoofdvaart bij Assen 
via Rolde, Gieten en vandaar langs de Hondsrug naar Valthe en Weerdinge zou lopen. 
Het zuidelijke kanaal zou vanuit de Beilervaart bij Beilen via Drijber, Zwinderen en Erm 
uiteindelijk de Bargervenen bereiken. Dit kanalenstelsel zou dus de venen van Zuidoost-
Drenthe ontsluiten. In tegenstelling tot het plan van De Beer stond bij Kommers wel de 
relatie kanalisatie en vervening centraal. 

De Algemene Directie der Genie maakte grote bezwaren tegen het plan van Kommers 
omdat het Zuidoost-Drentse veen immers een militaire verdedigingslinie was. Het Rijk 
gaf in 1841 dan ook alleen toestemming voor de aanleg van het noordelijke kanaal. Na 
deze toestemming bleek de financiering het volgende obstakel. In die tijd ging men er nog 
vanuit dat financiering moest plaatsvinden door óf het Rijk óf de provincie Drenthe. Beide 
kwamen er niet uit en het plan raakte in een impasse. 

Eind 1845 leek de uitvoering van het plan dichterbij nadat de aannemersfirma Balkema 
en Co. uit Delfzijl een concessie kreeg voor de aanleg van een spoorweg door Drenthe 
in combinatie met kanalisatie.103 Het kanalisatieplan van de twee broers Balkema was 
gebaseerd op dat van Kommers (afb. 2.27). Aan de concessie was de verplichting 
verbonden om een borgtocht van een half miljoen gulden te storten. Het geld en de 
financiering van dit project hoopten de broers en hun geldschieters rond te krijgen op 
de Londense beurs. Men koos voor de Londense beurs, omdat de eerste spoorwegen 
in Nederland ook met Engels kapitaal waren gefinancierd. De beursgang werd een 
fiasco, de borgtocht kon niet worden opgebracht en de concessie werd op 25 april 1847 
ingetrokken.104 Dit betekende dat na bijna een halve eeuw plannen maken er in 1847 nog 
geen kanaal was gerealiseerd.
 
De in 1845 uit de mond van een Drents ambtenaar opgetekende uitspraak in het boekje 
‘Een Drentsch-gemeente assessor met zijn twee neven op reis naar Amsterdam’ spreekt dan 
ook boekdelen: 

“Kanallizaosie! Proat mij daor niet van meneer, daor mag ik kant niet meer van heuren. Al 
veur zestig, zeventig jaor hef mien bessie mij meer dan eens verteld, leupen er landmeters 
bij bossies bij oes in ’t veld, en zölvers doe’k nog hen ‘e school gunk, he’k mennig keer de 
ket helpen trekken en de baokens rigten, krek as of ’t er zoo op lös zol. En wat heb wij er 
nog kregen? Nog geen enkel stukkien van ’n wike waor ’n henne in verzoepen kan of ’n 
klomp op driven. Wat wiste nog te proaten van kanallizaosie?”105

Pas na 1847, of beter na 1850, kwam de kanalisatie richting de Zuidoost-Drenthe op gang. 
Het zou daarna nog enkele jaren duren voordat de kanalen de venen van de marke van 
Noord- en Zuidbarge zouden bereiken en de turf kon worden afgevoerd. 

102 Timmer & de Vries, 2011, pag. 43.
103 Coert, 1991, pag. 190.
104 Timmer & de Vries, 2011, pag. 44.
105 Tamminga, 1989, pag. 97.
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Rundijk Veenweg naar Hebelermeer

Koewachtershut

Afb. 2.28 Veenwegen en een gedeelte van de voormalige leidijken op de TMK kaart

Dikte in cmHoogte in 
cm +A.P.

Afb. 2.29 De Barger schans (groene ster) langs de veenweg Coevorden - Zuidbarge geprojecteerd op de 
Reconstructuekaart Pleistoceen Reliëf 1860 en Veendikte 1860. Midden: TMK kaart 
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2.7 De landschappelijke hoofdstructuur vóór de aanvang van de verveningen 
 
De hierboven beschreven landschappelijke en maatschappelijke voorgeschiedenis had zijn 
sporen nagelaten in het landschap zoals dat bij aanvang van de verveningen vanaf 1850 
aanwezig was. In het navolgende bespreken we de hoofdstructuur van dit landschap. 

Bebouwingsstructuur
Rond 1850 was van een bebouwingsstructuur in de Bargervenen geen sprake. Sterker nog, 
er was in het geheel geen permanente bebouwing op het veen. Alleen aan de rand van het 
veen, op de uitlopers van de Hondsrug, lagen Den Oever, Oevermanskamp en iets verder 
op het zand Angelslo en Zuidbarge. Op het veen zelf geeft de TMK kaart van 1850 slechts 
een koewachtershut bij de Runde weer (afb. 2.28). Noordelijker, in de marke van Emmen 
en Westenesch lag nog een schaapshut. Herders gebruikten deze hutten in de zomerperiode 
bij de beweiding van hun kuddes langs de verschillende veenbeken. Ze hoefden dan niet 
dagelijks de lange weg terug naar het dorp af te leggen. 

Een belangrijke reden waarom er geen bebouwing was, was de claim van defensie. Zoals 
eerder is vermeld was het tot 1850 uit defensieve overwegingen verboden om op de 
venen te wonen. Daarnaast werkten natuurlijk ook de fysieke omstandigheden, het natte 
zeer moeilijk begaanbare veen, niet mee. Ook hadden de markegenoten nog voldoende 
aantrekkelijkere vestigingsmogelijkheden op de hoge en drogere Hondsrug. Ten slotte 
was in 1850 het gebied ten oosten van de Runde, het voornoemde Barger-Compascuum, 
in gezamenlijk gebruik met de Duitse buren en was het conflict over de eigendomsrechten 
nog niet opgelost.106 Vestiging van Bargerboeren in dit gebied zouden zeker tot nog 
meer protesten van Duitse zijde hebben geleid. Datzelfde gold voor het grensgebied met 
Schoonebeek waar de grens tussen beide marken pas in 1847 officieel was vastgesteld. 

De conclusie is dat een combinatie van natte fysische omstandigheden, beperkingen 
opgelegd door defensie én rechten van marken en buren een permanente vestiging in de 
weg stonden. 

Veenwegen- en veendijkenstructuur
Zoals vaker gezegd waren de Bargervenen vanaf eind zestiende eeuw militair terrein. 
Sindsdien waren er heel wat militaire bevelen gegeven zoals het verwijderen van alle 
veenwegen na het bezoek van stadhouder Willem III in 1681 en de aanleg van leidijken 
op basis van het plan van Van Alberingh.107 Pas vanaf 1850 waren de Bargervenen vrij 
van militair gezag. De vraag is nu welke fysieke ‘sporen’ deze eeuwenlange militaire 
bevelvoering hadden nagelaten in de Bargervenen rond 1850. 

Wat betreft het bevel tot verwijdering van de veenwegen kan men kort zijn: ze lagen 
er nog. Twee van de voornoemde vijf veenwegen lagen in de Bargervenen. Het waren 
belangrijke verbindingswegen voor de lokale bevolking. De meest zuidelijke veenweg 
verbond de dorpen op de Hondsrug met het Duitse Hebelermeer. De tweede weg liep 
richting de weidegronden langs de Runde. Reden waarom het bevel van de militaire 
autoriteiten niet was opgevolgd. 

Wanneer het bevel tot aanleg van de Barger schans precies is opgevolgd is niet bekend.108 
De Barger schans diende ter versterking van de enige weg van Coevorden via Schoonebeek 
en Zuidbarge richting het noorden (afb. 2.29). Deze weg liep langs de Bargerbeek en 

106 Berens, 2012, pag. 11.
107 Baas, H., 1995, pag. 91.
108 W. Visscher dateert de bouw in de periode 1744 – 1788, anderen noemen alleen ‘vanaf 16e eeuw’. 
Zie Visscher, 2013, pag 17 e.v. en Baas, 1997, pag. 14.
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vervolgens over de dunne veenlaag op de westelijke uitloper van de Hondsrug. Dat juist 
deze, naar veen maatstaven, vrij toegankelijke weg versterking had gekregen, was vanuit 
militair oogpunt dan ook begrijpelijk. Op de Hottingerkaart van circa 1790 werd de 
schans dan ook als bestaand vermeld. Een halve eeuw later was de schans toch minder 
belangrijk geworden zoals blijkt uit vermelding ‘vervallen’ op de TMK-kaart. Het bevel tot 
versterking van doorgaande wegen was dus wel uitgevoerd maar naar het resultaat werd in 
de loop der tijd niet meer omgekeken. 

Ten slotte waren conform de plannen van Jan van Alberdingh leidijken in het gebied 
aangelegd. In 1850 leefde de naam Van Alberdingh nog voort. De “Voormalige Alberings-
dijk” stond nog steeds op de kaart (afb 2.28). Van de Heerendijk werd rond 1850 alleen het 
gedeelte ten noorden van de Barger schans op de TMK-kaart als aanwezig weergegeven. 
Het gedeelte ten oosten van Angelslo was zodanig vervallen dat op de kaart “Rigting van 
den voormaligen Heerendijk” staat (afb. 2.28). Blijkbaar wisten de landmeters alleen nog 
ongeveer waar het lag. Al met al waren in 1850 wel delen verdwenen maar ook grote 
stukken van de Heerendijk nog steeds aanwezig. 

Op basis van de beschrijving hieronder van de Heerendijk in de Nieuwe Drentsche 
Volksalmanak van 1900 kan de conclusie worden getrokken dat de Heerendijk rond 
1850 niet alleen aanwezig was maar zelfs goed werd gebruikt. Echter, niet voor datgene 
waarvoor het was bedoeld. Zoals uit de tekst blijkt was het “een belangrijke operatiebasis 
bij de jaarlijkse voortgezette veenverhuringen”.109 De functie van de leidijken was dus 
in de loop der tijd getransformeerd van defensief naar agrarisch. Dit was niet de laatste 
transformatie. In 1844 werd het Barger-Erfscheidenveen namelijk afgescheiden en 
verdeeld onder de markegenoten.110 Hiermee transformeerde De Heerendijk naar dé grens 
tussen wel en niet gescheiden veen. Dit had tijdens de verveningen na 1850 weer tot 
gevolg dat het de grens werd tussen twee verschillende verkavelingstructuren, namelijk de 
smalle strookverkaveling ten noorden en de veenkoloniale structuur ten zuiden ervan. 

.........................

109 Uilenberg, 1901, pag. 80 e.v.
110 www.historische-emmen.nl.   

Afb. 2.30 Delen uit de beschrijving van de Hee-
rendijk door J. Uilenberg in 1901 in NDVA.
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111 Baas, H., 1995, pag. 98.
112 Elerie, 1989, pag. 61 en 62.
113 Elerie, 1989, stelt op pag. 62 dat de veenboekweitcultuur in Schoonebeek vanaf 1760 system-
atisch werden aangepakt omdat de graanprijzen in Coevorden gingen stijgen. 
114 Semmelink, 1975, pag. 91 e.v.
115 Brands, 1994, pag. 27.
116 De Bont, 2009, pag. 95 en Worst, 2012, gaan uit van riviertjes als ontginningsbasis.
117 Visscher, 2013, pag. 31.

De conclusie is dat het militaire plan van Jan van Alberdingh deels wel en deels niet werd 
uitgevoerd. Maar ook wanneer het wel was uitgevoerd, liep het vaak anders dan bedoeld. 
Zo veranderde de functie van de Heerendijk van defensief naar agrarisch en vervolgens 
grensscheiding. Deze transformaties waren volgens Baas mede mogelijk omdat de lokale 
bevolking hier steun ondervond van de Drost en Gedeputeerden van Drenthe.111 Voor 
de lokale bevolking was de boekweitteelt een belangrijke inkomstenbron. Bestuurders, 
zowel de ridderschap als eigenerfden, hadden daar als (groot)grondbezitters op zijn 
minst begrip voor en vaak ook een economisch belang bij het agrarische landgebruik. 
De meningsverschillen tussen Rijk en provincie hadden dus uiteindelijk een positieve 
uitwerking op het landgebruik van het veen door de lokale bevolking.

Verkavelingstructuur en landgebruik
Voor de lokale bevolking was het veen belangrijk voor individuele turfwinning maar vooral 
voor de boekweitteelt. Boekweit, een zomergewas van de arme gronden, was geschikt 
voor de verbouw op hoogveen. De omvang van de boekweitteelt hing nauw samen met de 
graan- en aardappelprijzen. Stijgende graanprijzen leidden tot meer boekweitteelt.112 De 
eerste uitbreidingsgolf vond in de zestiende eeuw plaats. De tweede, eind achttiende, begin 
negentiende eeuw nadat de graanprijzen weer stegen. Ook in de Bargervenen nam het 
areaal boekweit toe.113

Omdat het veen gemeenschappelijk bezit was, werden de boekweitpercelen door de 
marke verhuurd. Jaarlijks konden pachters zich bij de marke melden en die wees een 
stuk veen toe. Deze toewijzing leek niet altijd eerlijk te verlopen. Uit een uittreksel van 
het administratieboek van de marke uit 1838 blijkt dat tijdens de markevergadering was 
bepaald dat “geene veenen ter beboekweiting kunne uitgedaen worden, het beboekweite 
land te verhueren zodanig dat ieder gegadigde het krijgen kan”.114 In principe kon iedereen 
dus een perceel huren.115 De boekweitteelt vergde weinig investeringen en kon dus ook 
door armere boeren die geen of weinig grond hadden worden verbouwd. De pacht bood 
hen de mogelijkheid inkomsten te genereren uit de teelt, terwijl de verpachting voor de 
marke een bron van inkomsten was. 

Omdat de boekweitteelt een cyclus van meerdere jaren kende, werden de percelen voor 
acht tot tien jaar verpacht. Voordat de boekweitteelt daadwerkelijk van start kon gaan 
was de ontwatering van het veen een eerste vereiste. De ontginning begon dan ook met 
het graven van greppels van ongeveer 60 centimeter diep. Zoals gezegd in hoofdstuk één, 
hanteerden volgens De Bont de boeren en pachters bij de ingebruikname van het veen 
een aantal uitgangspunten. Eén daarvan was dat voor de optimalisatie van de afwatering 
de greppels altijd gericht waren op de hoogste delen van het veen.116 Vanuit een beekje, 
stroompje of gegraven dwarssloot werden dan evenwijdige rechte greppels het veen op 
gegraven. 

Nadat de greppels waren gegraven, lagen de akkers twee tot drie jaar braak. Wanneer de 
akkers voldoende droog waren maar niet te droog, werd de bovenlaag open gehakt en in  
brand gestoken. Deze veenbranden duurden van april tot juni en door het smeulen ontstond 
een enorme rookontwikkeling.117 De veenaslaag diende als meststof. Daarna werd het zaad 
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Verkavelingsstructuur
Akkers met vergelijkbare verkavelings-
structuur als essen
Veenputten
Leidijken
Veenwegen

Hoogte cm +A.P. Dikte in cm 

Afb. 2.31 
Hottinger 
atlas rond 
1790

Afb. 2.32 Reconstructie-
kaart Veenreliëf 1860 
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ingezaaid en, afhankelijk van zomerse omstandigheden, in juli – september geoogst. Na 
een periode van acht tot tien jaar was de grond volledig uitgeput en was de verbouw voor 
een periode van twintig tot dertig jaar niet mogelijk. Men begon dus opnieuw in een nog 
niet eerder beboekweit deel van het veen. In veel gevallen was het binnen het recht van 
opstrek.

De ontginningsstructuur van de boekweitpercelen op de Bargervenen is in de 
Hottingeratlas in kaart gebracht in een hoogtijperiode van de boekweitteelt, rond 1790. 
Op deze topografische basis zijn onder andere de verkavelingstructuur, de leidijken en de 
veenwegen uit de atlas weergegeven (afb. 2.31). Deze structuur is vervolgens geprojecteerd 
op de drie Reconstructiekaarten  uit 1860 (afb. 2.32 - 2.34). Hoewel de terreinhoogten van 
de Reconstructiekaarten ruim een halve eeuw later zijn gemeten dan de Hottingerkaart 
en het veen dus in die periode zal zijn ingeklonken, waren in 1860 de grootschalige 
verveningen en afwatering nog niet begonnen. Aangenomen is dat de geomorfologie 
van het veen nog vergelijkbaar was met die rond 1790. Op basis van een analyse van de 
verkaveling- en wegenstructuur uit de Hottingeratlas en de Reconstructiekaarten kan een 
aantal conclusies worden getrokken. 

De eerste conclusie is dat de boekweitpercelen inderdaad in die gebieden lagen waar ook 
de leidijken waren aangelegd. De vraag is nu of de leidijken het, in de literatuur genoemde 
gebruikelijke, riviertje, vervingen en als ontginningsbasis dienden. Dit zou namelijk 
betekenen dat de leidijken zelfs de aanleiding tot en basis van de ontginningen zijn 
geweest. Dit was in principe mogelijk omdat de leidijken werden geflankeerd door twee 
greppels. Deze zouden dan als de afwaterende dwarssloot kunnen hebben gediend. In dat 
geval zouden de boekweitpercelen ook min of meer haaks op de leidijk moeten staan. Dat 
blijkt uit onze reconstructie deels wel en deels niet het geval. 

De Heerendijk lijkt niet de ontginningsbasis te zijn geweest in de directe omgeving 
van de Bargerbeek en de westelijke uitloper van de Hondsrug. Op basis van zowel de 
Hottingerkaart als de Reconstructiekaarten kan worden gesteld dat niet de Heerendijk maar 

Afb. 2.33 Reconstructie-
kaart Veendikte 1860 

Afb. 2.34 Reconstructie-
kaart Pleistoceen reliëf 
1860 
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de Bargerbeek en zijn brongebied, de voet van de westelijke uitloper, de ontginningsbasis 
was.dn Vanuit deze basis liepen de greppels het veen op. Het veen lag hier als een 
gelijkmatige koepel over de laagte tussen de beide uitlopers van de Hondsrug. Hoewel 
hier de Heerendijk dus niet de basis was maar de Bargerbeek, liep er wel een pad vanaf de 
Heerendijk richting boekweitpercelen. In die zin was de leidijk dus wel een operatiebasis, 
namelijk voor agrarisch vervoer. 

Voor het gebied ten westen van de Bargerbeek is de ontginningsbasis lastiger te bepalen. 
In dit gebied stonden de percelen wel haaks op de Heerendijk, maar ook op de noordelijk 
gelegen dwarssloot, de weg Turfdijk én de beekloop van de Delft. In principe kunnen 
dus alle drie de basis zijn geweest. Hoewel de ontginningsbasis hier dus lastig is te 
bepalen, kan wel worden geconcludeerd dat de Heerendijk hier op zijn minst een handige 
toegangsweg tot de percelen moet zijn geweest. Daarnaast was de dijk hier ook in een 
ander opzicht belangrijk. In 1844 werd de Heerendijk ook de grens tussen het gescheiden 
Barger-Erfscheidenveen en het overige ongescheiden veen. 

In de omgeving van Den Oever en Baarenhaar werden de greppels naast de Heerendijk 
mogelijk voor afwatering gebruikt (afb. 2.31). Hier liepen de percelen vanaf de steilrand 
van de Hondsrug haaks op óf de lager gelegen dwarssloten óf, in de omgeving van Den 
Oever, de Heerendijk. Omdat de boeren bij Den Oever op de rand van de Hondsrug 
woonden, mag worden aangenomen dat de ontginningsbasis de rand van de Hondsrug is 
geweest. Vanaf deze rand liep de afwatering van de greppels richting Heerendijk, waar 
de aanpalende greppels vervolgens functioneerden als een soort dwarssloot. Hier is de 
Heerendijk waarschijnlijk niet de ontginningsbasis geweest. Dezelfde geldt voor het gebied 
bij Baarenhaar, waar twee leidijken en Runddijk voor de afwatering richting Runde kunnen 
hebben gezorgd. 

Deze ontginningsstructuur komt niet overeen met de gangbare ontginningsstrategie zoals 
beschreven door De Bont. Volgens De Bont vond de ontginning, ook bij heuvelruggen, 
namelijk altijd plaats van laag naar hoog gelegen veengebieden.do Omdat hier veen 
overgaat naar zand kon vanaf het zand het veen worden ontgonnen. Zo hield men droge 
voeten en was het mogelijk vanaf hoger gelegen gebieden te ontginnen. Het water 
stroomde immers vanzelf de Hondsrug af. 

De conclusie is dat bij het landgebruik en de verkavelingsstructuur de militaire leidijken 
door de lokale bevolking voor eigen doeleinden werden gebruikt. De lokale bevolking 
maakte daarnaast gebruik van het natuurlijke veenlandschap, namelijk veenreliëf in de 
omgeving van de Bargerbeek. Hier is de ontginningstructuur dan ook vergelijkbaar met 
zoals geschetst door De Bont, Worst en Zomer.

Tegelijkertijd was ook het Pleistoceen macroreliëf van de Hondsrug uitgangspunt 
bij het agrarische gebruik. Dat de Hondsrug bij de boekweitteelt de hoog gelegen 
ontginningsbasis lijkt te zijn geweest, wijkt af van de in de literatuur genoemde gangbare 
basis, een laaggelegen riviertje. 

Ruim vijftig jaar later, in 1850, was boekweit nog steeds het belangrijkste landbouwgewas 
in dit gebied. In dat jaar was in de gemeente Emmen namelijk maar liefst 2.209 hectare 
bebouwd met boekweit tegen 930 hectare rogge, het op één na belangrijkste gewas.dp Dit 
betekent dat de boekweitverbouw bij de aanvang van de verveningen voor de lokale boeren 
een belangrijke bron van inkomsten was. Het afgraven van het veen leidde dus automatisch 
tot het verlies van deze inkomstenbron. 

118 Zie voor de analyse van agrarische veenontginningen: De Bont, 2009, Worst, 2012 en Zomer, 2016.
119 De Bont, 2009, pag. 95 en 96 en Spek, 2013, hoorcollege 12.
120 Dijk, 1996, pag. 22.
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2.8 Conclusies 

Op basis van de literatuur en de Reconstructiekaarten Pleistoceen reliëf, Veenreliëf 
en Veendikte kan de conclusie worden getrokken dat het Pleistoceen reliëf ook in de 
Bargervenen bepalend is geweest voor de stratigrafie en ruimtelijke opbouw van het 
veenlandschap. Het macroreliëf van de Hondsrug en Hunzelaagte heeft ertoe geleid dat de 
hoogste delen van de Hondsrug niet bedekt raakten met veen. Hierdoor was het al vanaf 
het Midden-Neolithicum een belangrijk vestigingsgebied. Het Pleistoceen microreliëf is 
vooral van invloed geweest op de stratigrafie van het veen. 

De combinatie van het natuurlijke, (te) natte veenlandschap, militaire claims én 
gemeenschappelijke (weide)rechten heeft ertoe geleid dat er vóór 1850 in de Bargervenen 
geen permanente bebouwing was. Ondanks en wellicht dankzij militair ingrijpen maakten 
de Bargerboeren en hun buren toch agrarisch gebruik van het veen. 

Evenals theorieën over agrarische veenontginningen blijkt uit ons onderzoek dat in de 
periode vóór de verveningen de geomorfologie van het veen het ontginningspatroon 
grotendeels bepaalde. Echter, op basis van de topografie van de Hottingerkaart en de 
Reconstructiekaarten kan de conclusie worden getrokken dat de wisselwerking tussen het 
reliëfrijk natuurlijk landschap en het menselijk ingrijpen in de Bargervenen heeft geleid 
tot een andere ontginningsbasis en -strategie. In tegenstelling tot de in hoofdstuk één 
beschreven theorieën, vond in de Bargervenen de ontginning namelijk niet overal plaats 
vanuit een lager gelegen riviertje. Vooral bij Den Oever en Angelslo werd het veen vanuit 
de hoog gelegen Hondsrug ontgonnen. Dit wijkt af van de gangbare theorie. 

Afb. 2.35 Boekweitbrandcultuur. Met een vuurkorf werd het veen in brand gestoken 
om het zo te bemesten. 
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Hoofdstuk 3

De transformatie naar het veenkoloniale landschap (1847 - 1950)
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3.1 Inleiding

Nu het landschap vóór de verveningen in kaart is gebracht staat in dit hoofdstuk het 
veranderingproces naar het veenkoloniale landschap van de Bargervenen centraal. 
Rond 1845 waren de Bargervenen nog steeds niet ontsloten. Het eerste thema van 
onderzoek is dan ook hoe het proces rondom de hoofdontsluiting van de Bargervenen is 
verlopen. Wie namen het initiatief, wat waren hun belangen en welke invloed hadden deze 
of andere partijen op de (in)richting van de kanalen in de Bargervenen? En welke invloed 
had het natuurlijke landschap op de kanaalinrichting (§ 3.2)? 

Op het moment dat de ontsluiting van de Bargervenen richting afzetmarkten aanstaande 
was, werd het zaak om de eigendomsoverdracht van het dan nog ongescheiden veen van de 
marke te regelen. Tijdens de privatisering door middel van verkoop of verdeling hadden de 
markegenoten een hoofdrol (§ 3.3).  Bij de scheiding en verdeling werd, als voorbereiding 
op de vervening, tegelijkertijd een regeling getroffen voor de oprichting van een veen- of 
waterschap én werd een plan van aanleg gemaakt. 

Na de verkoop of scheiding ontstonden twee typen veenkoloniën. In de ene had één 
maatschappij of private onderneming de veenkolonie in eigendom. Bij de andere was 
sprake van een ‘collectieve’ veenkolonie waarin meerdere partijen veenplaatsen in handen 
hadden. In het laatste geval werd een veen- of waterschap opgericht. Hier hadden de 
(nieuwe) stembevoegde eigenaren, ingelanden genoemd, een hoofdrol (§ 3.4).

Uiteindelijk is de geplande en gerealiseerde ruimtelijke inrichting van de veenkoloniën een 
belangrijk thema. Zoals gezegd werd in de plannen van aanleg de toekomstige ruimtelijke 
hoofdstructuur beschreven en in kaart gebracht (§ 3.5). Deze plannen van aanleg werden 
gemaakt door óf volmachten van de markegenoten óf door de nieuwe eigenaren die een 
groot stuk veen hadden gekocht. Niet alleen het inrichtingsontwerp van het plan zelf is 
onderzocht, maar ook de realisatie van, en de afwijkingen ten opzichte van dat ontwerp. 

3.2 De hoofdontsluiting van de Bargervenen: de kanalen en kanaalmaat-
schappijen.

Vanaf 1846 ontstonden er vier groepen initiatiefnemers om de Bargervenen te ontsluiten 
richting verschillende afzetmarkten.1  De eerste partij was Arend van Runen c.s. die in 
1847 een strook veen direct ten noorden van de grens met de marke van Schoonebeek 
wilde kopen. Van Runen vertegenwoordigde zowel een groep Engelse industriëlen als 
de provincie Overijssel.2 De Engelse maatschappij wilde vanaf Coevorden een kanaal 

1 Een vijfde partij, de stad Groningen had tevoren het Stadskanaal gegraven. De richting hiervan is 
vooral bepaald door de ligging van de noordelijke Drentse venen. Het Stadskanaal wordt in deze 
scriptie dan ook niet besproken. Het Smeulveen en Barger-Compascuum zijn via wijken en diepen 
door het Weerdinger veen, het Emmer-Compascuum en het Emmer-Erfscheidenveen verbonden met 
het Stadskanaal. 
2 Visscher, 2013, pag. 206 e.v.  en Coert, 1991, pag. 196 en 197.

Afb. 3.2 Schets van het kanaalplan van Van Runen
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Afb. 3.3 Eén van de artikelen in de Drentsche 
Courant over gang van zaken rondom de con-
cessies en conflicten van Van Runen c.s. en Van 
Holthe tot Echten c.s.
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aanleggen door de venen van Noord- en Zuidbarge naar de Eems bij het Duitse Meppen 
(afb. 3.2). De provincie Overijssel zou de Dedemsvaart verlengen tot Coevorden en zo 
een winstgevend doorvoerkanaal creëren.3 In 1847 vroeg Van Runen in Duitsland en 
Nederland een concessie aan voor het graven van het kanaal naar Duitsland en een kanaal 
van Coevorden naar de bestaande Hoogeveensche Vaart. Vooral het traject Coevorden 
– Hoogeveensche Vaart was voor Drenthe belangrijk in verband met de aansluiting op haar 
andere kanalen. 

Initiatiefnemers Verlengde Hoogeveensche Vaart 
Begin mei 1847 vroeg ook een tweede groep, bestaande uit A.W. van Holthe tot Echten, 
P.W.A. Grevelink, W. Goedkoop, H.C. Carsten, allen uit Assen, en J. Heemskerk Az. en J. 
Kalff & Co. beiden uit Amsterdam, een concessie aan (afb. 3.4). 4 Deze aanvraag bestond 
hoofdzakelijk uit de overname van de Hoogeveensche Vaart van de Algemeene Compagnie 
van de 5000 morgen en vervolgens de verbetering en verlenging van dat kanaal naar de 

3 Visscher, 2013, pag. 205.
4 De aanvraag bestond daarnaast nog uit de aanleg van een scheepvaartkanaal vanuit de 
Hoogeveensche Vaart richting Beilen en een kanaal vanuit de Drentsche Hoofdvaart richting 
Groningen. Deze trajecten zijn uit financiële overwegingen later weer vervallen. Zie ook Kommers 
1849, pag. 11 e.v. 
5 Zie voor kanalisatieplan Kommers paragraaf 2.5.
6 Kommers, 1849, pag. 10.
7 Visscher, 2013, pag. 208.
8Zie voor een uitgebreide omschrijving van de gang van zaken rondom beide concessieaanvragen: 
Kommers, 1849, Van Holthe tot Echten, 1848 en Coert, 1991, pag. 197.

Bargervenen. Voor het traject van de verlenging van de Hoogeveensche Vaart ging men 
deels uit van het oude plan van Kommers/Balkema.5  
De beoogde aankoop door Van Runen c.s. leidde tot onenigheid binnen de marke van 
Noord- en Zuidbarge (afb. 3.3). Van Holthe tot Echten c.s., in bezit van twee waardelen 
in deze marke, waren tegen verkoop van veen aan Van Runen omdat diens kanaal 
concurreerde met hun eigen kanaalplannen. De meerderheid van de markegenoten besloot 
toch tot verkoop, en wel van 183/200 aandeel in het ongescheiden veen, met de vermelding 
dat de overige aandelen anderen toebehoorden.6 Van Holthe tot Echten c.s. stapten daarop 
naar de rechter en wonnen de zaak. De rechter oordeelde dat de aankoop van aandelen 
in een gedeelte van een ongescheiden geheel altijd nietig was en ook geen recht gaf tot 
scheiding. De koop bestond dus niet. Ook in hoger beroep werd het koopcontract in 1849 
door de hoogste gerechtelijke instantie vernietigd.7 

Afb. 3.4 Van Holthe tot Echten en Huis te Echten 
dat van 1805 tot 1971 familiebezit was.
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Tabel 3.1: Aandeelhouders en bestuurders DKM

Maatschappelijk kapitaal was f  650.0000,- bestaande uit 650 aandelen van f 1000,-. Hiervan zijn bij 
aanvang 520 uitgegeven. De rest kon binnen een jaar worden geplaatst. 

Drentse Aandeelhouders  Bedrag   Drentse aandeelhouders  Bedrag
Provincie Drenthe*  225.000,-  R.A. van Holthe tot Echten  5.000,-
Gemeente Hoogeveen     16.000,-  P.A. van Holthe tot Echten  5.000,-
Gemeente Emmen    10.000,- H.G. van Holthe tot Echten  5.000,- 
Gemeente Oosterhesselen     8.000,- H.J Carsten    5.000,-
Gemeente Zuidwolde      8.000,- J.A.G. de Vos van Steenwijk  4.000,-
Gemeente Dalen      5.000,- R.H. Baron de Vos van Steenwijk 3.000,-
Gemeente Sleen       4.000,- Initiatiefnemers buiten Drenthe: 
Compagnie 5000 Morgen     4.000,-  J. Heemskerk              14.000,-
A.W van Holthe tot Echten   10.000,- Kalff & Co.              12.000,-

*Exclusief jaarlijkse subsidie voor lopende zaken van f 6.000,- voor een periode van tien jaar. 

Drentse bestuurders en positie bij DKM
Naam            Bestuursfunctie  Functie DKM  Periode
J.A.G. de Vos van Steenwijk          Commissaris der Koning     President-commissaris   1850 – 1853
J. Tonckens           Gedeputeerde    Commissaris   1853 – 1857
R.A. van Holthe tot Echten         Gedeputeerde  Commissaris  1853 – 1866
Idem        President-commissaris   1866 – 1876
H.A. Sluis          Gedeputeerde   Commissaris  1857 – 1884

Afb. 3.5 Situatie-
schets met kanaal-
stroken voor DKM 
(gele lijn), het 
Amsterdamsche 
Veld (grens is rode 
lijn) en aanpalende 
marken (grenzen = 
blauwe lijn) ge-
projecteerd op de 
chromotopografisch 
kaart van ca. 1905.
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Zowel Van Runen als Van Holthe tot Echten probeerden de Provincie Drenthe aan hun 
zijde te krijgen, zodat maar één van de twee concessies zou worden goedgekeurd. 8 Toen 
uiteindelijk bleek dat Van Runen de voor Drenthe belangrijke verbinding Coevorden 
– Hoogeveensche Vaart eigenlijk niet wilde realiseren, stelde Provinciale Staten zich achter 
Van Holthe tot Echten. De Provinciale Staten ondersteunde, het was inmiddels 1849, zijn 
aanvraag. Bij Koninklijk Besluit van 12 maart 1850 werd de concessie aan Van Holthe tot 
Echten c.s. verleend.9 

In de concessieverlening stond een belangrijke militaire bepaling, namelijk dat de 
contractanten “moeten in acht nemen, dat noch het kanaal, noch de wijken immer nader 
dan tot op den afstand van 3000 ellen van de grenzen van Hannover zullen mogen worden 
doorgetrokken”.10 Reden was “opdat de Nederlandsche belangen ten volle gewaarborgd 
blijven, bijzonder ook ten opzigte van de militaire verdediging”.11 Het kanaal mocht dus 
niet verder dan het huidige Klazienaveen worden gegraven. Indien men verder oostwaarts 
wilde, moest een nieuwe concessie worden aangevraagd. 

Nu de concessieverlening een feit was, was de financiering van het project de volgende 
stap. Deze kon niet door de initiatiefnemers worden opgebracht. Daarom werd op 24 
oktober 1850 de N.V. Drentsche Kanaal Maatschappij (voortaan aangeduid als DKM) 
opgericht en werd de concessie overgedragen aan deze maatschappij.12 Eerste directeur 
werd A.W. van Holthe tot Echten, maar deze werd al spoedig opgevolgd door zijn zwager 
en civiel ingenieur H.L. van der Lely. Van Holthe tot Echten werd toen commissaris. 

De DKM werd een Drentse aangelegenheid (tabel 3.1). De Drentse overheden hadden 
samen maar liefst een belang van ruim 42% in het maatschappelijk kapitaal. Ook was de 
Drentse elite ruim vertegenwoordigd onder de aandeelhouders.13 

Daarnaast waren leden van het provinciaal bestuur vrijwel onafgebroken bestuurder bij 
de DKM (tabel 3.1). Opmerkelijk is dat er geen enkele eigenerfde van de marke van 
Noord- en Zuidbarge een belang had in de DKM. Zij waren immers als verkopende partij 
belanghebbend. Mogelijk hing dit samen met het hiervoor genoemde conflict rondom de 
verkoop van de strook veen aan Van Runen.

Nadat de financiering was geregeld, werd op 28 juni 1851 een overeenkomst tussen de 
marke en de DKM over het kanaal gesloten.14 De DKM zou twee stroken veen van 200 
meter breed kopen (afb. 3.5). Het betrof een strook veen vanaf de Ermer markescheiding 
tot de grens met Hannover. Deze strook was bedoeld voor de Verlengde Hoogeveensche 
Vaart. De tweede strook, Zijtak genoemd, zou vanuit deze kanaallijn richting het zuidelijk 
gelegen Amsterdamsche Veld gaan. De exacte ligging van beide kanaallijnen zou later in 
gemeenschappelijk overleg worden bepaald. De DKM zou honderd gulden per hectare 
betalen naarmate de aanleg van het kanaal in de twee stroken vorderde. Daarnaast kocht de 
DKM het gebied tussen het zijtakkanaal en de Ermergrens tegen dezelfde voorwaarden.15  

9 DA: tg  0912, Kanaalmaatschappijen, inv. nr. 38. concessie.
10 DA: tg  0912, inv. nr. 38, concessie pag. 36.
11 DA: tg  0912, inv. nr. 38, concessie pag. 37.
12 DA: tg  0912, inv. nr. 38, statuten.
13 Naast de in de tabel genoemde grootste aandeelhouders waren er ook enkele tientallen Drentse 
welgestelden met een belang van duizend gulden. 
14 DA: tg 0912, Kanaalmaatschappijen, inv. nr. 131, overeenkomsten.
15 DA: tg 0912, inv. nr. 131. De markegenoten kregen het recht om tegen redelijke betaling gebruik 
te maken van het kanaal en het recht om de door hun aan te leggen wijken in verbinding te brengen 
met het kanaal.
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Tabel 3.2: Directieleden van SKM 

Naam  Functie SKM     Andere functies  Woonplaats
A. J. Slingenberg  President     Notaris   Coevorden
L.B.J. Dommers Secretaris     Administrateur DLOM Nieuw-A’dam
Jhr. J.H. van Holthe tot Echten Penningmeester     Vervener   Nieuw-A’dam
J.E. Scholten Lid directie     Industrieel/vervener  Groningen
J. Schutstal Lid directie     Onbekend   Coevorden

Afb. 3.7 Aansluiting Stieltjeskanaal met Zijtak. Links de oude situatie, rechts de situatie sinds de 
jaren zeventig van de vorige eeuw. 

Afb. 3.6 Het graven van kanalen en (hoofd)wijken gebeurde met de hand. De vele arbeiders werkten 
onder toezicht van de man met de stok en horlogeketting (rechts op voorgrond)  
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Vervolgens nam DKM op 16 juli 1851 de verwaarloosde Hoogeveensche Vaart van de 
Algemeene Compagnie van de 5000 morgen om niet over.16 De werkzaamheden voor de 
verbetering van de Hoogeveensche Vaart werden aanzienlijk duurder dan begroot.17 Het 
ging financieel zo slecht dat de DKM in 1853 zich tot de provincie richtte met het verzoek 
om de maatschappij over te nemen.18 De provincie weigerde dit. De oplossing werd 
gevonden in de wijziging van de concessie waarbij de DKM van een aantal verplichtingen 
werd ontheven.19 Ook werd het aandelenkapitaal uitgebreid, waarbij Provinciale Staten 
voor de helft deelnam.20 Zo konden de werkzaamheden aan het kanaal worden voortgezet. 

Na overeenkomsten met de marken van Gees, Zwinderen, Oosterhesselen en Wachtum en 
de eigenaren van havezate De Klencke in Oosterhesselen over het tracé en de aankoop van 
grond, werd in 1857 begonnen met het graven van de verlenging van de Hoogeveensche 
Vaart.21 

Op het moment dat de Verlengde Hoogeveensche Vaart de Bargervenen naderde sloot 
de DKM in 1859 een tweede contract met de marke van Noord- en Zuidbarge. Hierin 
werd een gedeelte van het traject exacter vastgelegd.22 Het kanaal zou beginnen bij 
de Ermergrens op ongeveer tachtig meter ten zuiden van de grens met het Barger-
Erfscheidenveen en dan ongeveer 6400 meter in een rechte lijn oostwaarts gaan. Over 
het verdere traject richting Duitsland werd bepaald dat daar een nadere overeenkomst 
over moest worden gesloten.23 In 1860 bereikte de Verlengde Hoogeveensche Vaart de 
Bargervenen (afb. 3.6).

Initiatiefnemers Stieltjeskanaal 
Een derde initiatiefgroep ontstond nadat het kanaalplan van Van Runen niet doorging. 
Ook deze groep, met notaris A.J. Slingerberg en koopman/vervener L.B.J. Dommers uit 
Coevorden als trekkers, wilde de Bargervenen via Coevorden ontsluiten (afb. 3.8).24 Zij 

16 Coert, 1991, pag. 197.
17 Coert, 1991, pag. 203. Zo nam de verbetering van het kanaal tot Nieuweroord, inclusief grond-
aankopen, al 5/6 deel van het kapitaal van DKM in beslag. 
18 Tamminga, 1989, pag. 98. 
19 Zo kwam een zijtakkanaal richting Coevorden te vervallen. Er waren geen wijzigingen van belang 
voor de verlenging richting Bargervenen.
20 Tamminga, 1989, pag. 98.
21 Bulte, 2013, pag. 18.
22 DA: tg 0912, inv. nr. 131. Ook werden enkele voorwaarden gewijzigd. Zo kreeg DKM de 200 m 
brede strook nu om niet. Voor het gebied tussen de Ermer grens en Zijtak werd wel honderd gulden 
per hectare betaald.
23 DA: tg 0912, inv. nr. 131.
24 Coert, 1991, pag. 255. Dommers was ook administrateur bij de DLOM. Zie ook paragraaf 3.3.

Afb. 3.8. L.B.J. Dommers en rechts zijn woning 
‘La Paix’ bij de aansluiting Stieltjeskanaal - Zijtak 
(zie ook afb. 3.7).
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vroegen in 1858 een concessie aan voor het graven van een kanaal Coevorden – Nieuw 
Amsterdam. 

De provincie Drenthe en het Rijk wilden dit plan graag combineren met een kanaalplan 
van Carsten c.s.25 Deze groep wilde een verbinding tussen Coevorden naar Hoogeveen 
maken.26 Carsten en de Slingenberg-groep kwamen echter niet tot overeenstemming en de 
plannen bleven liggen. Uiteindelijk ging de voorkeur van het Rijk, en dus ook de subsidie, 
uit naar een verbinding tussen Coevorden en Nieuw-Amsterdam. Deze verbinding sloot 
namelijk goed aan op het kanalennet richting Duitsland.27 In 1880 werd de concessie 
verleend en het Rijk subsidieerde 50% van de geraamde kosten. 

Op 7 oktober 1881 vond de oprichtingsvergadering van de N.V. Stieltjeskanaal 
Maatschappij, voortaan SKM, plaats. De zoon van Anne Willem van Holthe tot Echten 
werd directielid (tabel 3.2). Dit vormde wellicht de reden dat het verzet van DKM tegen 
dit concurrerende kanaal relatief beperkt was.28 In 1882 werd begonnen met graven en eind 
1884 werd het Stieltjeskanaal in gebruik genomen (afb. 3.7). 

Initiatiefnemers Oranjekanaal 
De vierde groep bestond uit Hollandse initiatiefnemers. In juli 1852 lanceerden 
de in Hardinxveld geboren maar in Smilde wonende aannemer Jasper Klijn en de 
Hollandse aannemers Gebroeders Goedkoop uit Amsterdam, Visser uit Sliedrecht en 
Langeveld uit Hardinxveld het wervende ‘Plan tot Oprigting eener Drentsche Veen- 
en Kanaalmaatschappij’.29  Zij wilden een kanaal, voortaan Oranjekanaal genoemd, 
aanleggen vanuit de Drentsche Hoofdvaart bij Smilde door de marken van Hijken, 
Zwiggelte, Elp, Orvelte, Wezup, Noordsleen tot de venen van Odoorn en vandaar naar de 
venen van Noord- en Zuidbarge (afb. 3.9). 

Vóór de lancering van het plan was met de marken al overeenstemming bereikt over het 
kanaal over hun gronden. Hierbij stonden de genoemde marken de nog ongescheiden 
heidegronden om niet af, in ruil voor het recht tot afvoer van producten tegen een geringe 
vergoeding.30 

De initiatiefnemers hadden ook drie veengebieden gekocht, namelijk het Smeulveen 
van 972 hectare en het Oosterveen van 528 hectare, beide in de marke van Noord- en 
Zuidbarge, en daarnaast ook 164 hectare in het Odoornerveen. De in totaal 1500 hectare 
in de marke van Noord- en Zuidbarge hadden ze voor slechts f 30,- per hectare gekocht 
omdat de marke een groot belang had bij een kanaal naar haar venen ten oosten van de 
Hondsrug. Doel van de initiatiefnemers was de venen later tegen een hogere prijs te 
verkopen of, indien nodig, voor eigen rekening te exploiteren.31 

25 Zie voor een uitgebreide omschrijving van de gang van zaken rondom de aanleg van het 
Stieltjeskanaal: Coert, 1991, pag. 255 e.v.
26 Carsten c.s. was groep geliëerd aan de DKM. De DKM was door de financiële problemen in 1853 
ontheven van de verplichting dit verbindingskanaal te graven. Zie ook noot 18.
27 In 1878 legde Overijssel het kanaal Coevorden – Alte Picardie aan. Hierdoor zou de verbinding 
van de Slingenberg groep opgenomen worden in het internationale kanalennet. 
28 De DKM was wel bang voor nadelig waterverlies van de Hoogeveensche Vaart en wilde een 
waarborg dat dit zou gebeuren. De provincie stelde dan ook als voorwaarde voor haar subsidie dat 
de wateronttrekking beperkt moest blijven. Zie ook Coert, 1991, pag. 255 e.v.
29 DA: tg 0208, Archief Jasper Klijn en Compagnie, inv. nr. 6, Plan tot oprighting.
30 DA: tg 0208, Archief Jasper Klijn en Compagnie, inv. nr 15, overeenkomsten met de markten van 
Noord- en Zuidbarge, Hijken, Elp en Emmen en Westenesch over de aanleg van het kanaal. 
31 DA: tg  0208, Archief Jasper Klijn en Compagnie, inv. nr. 8, Plan tot oprighting.
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Tabel 3.3: Hollandse en Drentse bestuurders en positie bij DVMKM

Naam  Bestuursfunctie      Functie DVMKM Woonplaats
O.B ’t Hooft van Benthuizen Lid 1e kamer Staten-Generaal    Directeur  Dordrecht
C.W.O. Van Dorsser Statenlid van Zuid-Holland    Directeur  Dordrecht
A. van Driel Statenlid Z-H/Burgermeester    Directeur  Puttershoek
P. de Koning geen (koopman)      Commissaris  Dordrecht
S. Meerburg geen (oud notaris)     Commissaris  Rotterdam
J. Buys ’t Hooft Statenlid van Zuid-Holland    Commissaris  Dordrecht
J.H. Gaade Gouvernements Solliciteur    Commissaris  Den Haag
H. Vos Rijksadvocaat/Statenlid Drenthe   Commissaris  Assen
J. Oosting Statenlid Drenthe/Procureur    Commissaris  Assen 

Afb. 3.10 Lengteprofiel van het Oranjekanaal

Afb. 3.11 Doorsnedelijnen 

Doorsnede C - C’ = vanaf de Honds-
rug richting het Smeulveen.

Doorsnede D - D’ = van blok 1, 2 en 
3 van het Barger-Westerveen van de 
markegenoten richting het Oosterveen 
van DVMKM.

Zwarte lijn = grens veenkolonie
Zwarte stippellijn = grens blokken

1e blok

3e blok

2e blok

Oosterveen
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De concessie werd in 1852 aangevraagd en nog datzelfde jaar verleend. Ook hier konden 
de initiatiefnemers de kosten, geraamd op f 500.000,- niet zelf opbrengen. Het ‘Plan 
tot Oprigting’ sloeg vooral aan bij kapitaalverschaffers uit Dordrecht en omgeving en 
op 15 maart 1853 werd de Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij, voortaan 
DVMKM, opgericht.32  De directie bestond uit Hollandse bestuurders (tabel 3.3). Van de 
aandeelhouders kwam zelfs 93% uit Holland en dan vooral uit Dordrecht en Rotterdam.33 
De concessie en de gekochte venen werden op 5 december 1853 overgedragen aan de 
DVMKM. Op dezelfde dag gaf de marke goedkeuring aan deze overdracht.34 Men begon 
direct met het graven van het kanaal. 

De beoogde richting van het Oranjekanaal was in de Bargervenen vooral bepaald door de 
ligging van de aangekochte venen (afb. 3.9). Daarnaast veronderstelden de initiatiefnemers 
dat de turf van de aanpalende venen, met een totaal oppervlak van 14.000 hectare (de 
letters f  tot en met n op de kaart), ook door het Oranjekanaal zou worden vervoerd. Deze 
‘invloedsfeer’ van het kanaal was meegenomen in de inkomstenverwachtingen. 

Ontwerp versus realisatie Oranjekanaal 
De door Klijn c.s. ontworpen richting van het Oranjekanaal is uiteindelijk niet gerealiseerd 
om twee hoofdredenen.35 Het eerste probleem was het verschil in hoogteligging tussen 
de aangekochte venen. Hierdoor konden deze venen niet allemaal op hetzelfde kanaalpeil 
worden benaderd. Men moest kiezen tussen verschillende oplossingen. Zoals uit het 
navolgende zal blijken leidde DVMKM’s keuze tot conflicten en daarmee tot andere 
oplossingen. De tweede reden waarom de ontworpen richting niet is doorgegaan is dat 
de uitkomst van het decennia durende conflict tussen de DKM en DVMKM over de 
kanaalrichtingen anders uitviel dan het oorspronkelijke ontwerp.36 
 
Hoogteverschil tussen de venen – Het verschil in hoogteligging van de venen beïnvloedde 
het waterpeil van het Oranjekanaal. Dat peil was vooraf nog niet definitief bepaald. Al voor 
de overdracht van de eigendommen aan de DVMKM was namelijk gebleken dat vroeger 
gedane boringen en waterpassingen niet voldoende waren om het werk goed te kunnen 
uitvoeren. Daarom was bij de overdracht ook bedongen dat “Heeren Ontwerpers (=Jasper 
Klijn c.s.) het ontbrekende zouden aanvullen en alle opnemingen zouden leveren, welke tot 
de daarstelling van het kanaal in zijne gansche uitgestrektheid noodig zouden zijn”.37 

De uitkomsten van deze nieuwe metingen werden twee dagen voor de feestelijke opening 
van het eerste kanaalpand op 26 juni 1854 bekend gemaakt. Het nieuws was een grote 
tegenvaller. De zandlaag onder het veen in het Odoornerveen lag aanmerkelijk hoger 
dan die onder het grote Smeulveen, maar aanmerkelijk lager dan onder het kleinere 
Oosterveen. Hierdoor was het onmogelijk om deze drie venen op een zelfde waterpeil op 
het kanaal te laten aansluiten (afb. 3.10). Klijn c.s. verklaarden dat zij deze problemen op 
hun kosten zouden oplossen. 

32 DA: tg  0208, Archief Jasper Klijn en Compagnie, inv. nr. 26, statuten. Het maatschappelijk 
kapitaal was f 580.000,- bestaande uit 580 aandelen van f 1000,-.
33 Nijboer, z.j., geeft op pag. 6 een overzicht van de aandeelhouders naar woonplaats. 
34 Evenals bij Van Runen betwistten Van Holthe tot Echten, Carsten (commissaris DKM) en 
Oldenhuis Tonckens (burgemeester Emmen) deze aankoop. Na meerdere juridische processen 
werden zij in het ongelijk gesteld. De betrokkenheid van Oldenhuis Tonckens was voor de 
DVMKM reden om zich bij deze en latere conflicten tot het Rijk te richten. 
35 DA: tg  0208, Archief DVMKM, inv. nr. 38, notulen vergaderingen directeuren en 
commissarissen, 1853 – 1869. De directie ging jaarlijks uitgebreid in op de gang van zaken bij de 
aanleg van het kanaal en de bijbehorende problemen en conflicten. 
36 Zie voor een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van het conflictproces: Tamminga, 1983. 
37 DA: tg 0208, Archief DVMKM, inv. nr. 38, notulen over 1854, pag. 13. 
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Doorsnede D - D’ 
Gebied ten westen van 
het Oosterveen van de 
DVMKM 

Horizontale zwarte lijnen 
zijn de verschillende hoog-
tes van de beoogde 
waterpeilen in meters + A.P.

Doorsnede C - C’ Vanaf de 
Hondsrug richting Smeulveen  

Veenpakket in m + A.P.
Pleistocene ondergrond in m + A.P.

Afb. 3.12 Doorsnede 
C - C’ en D - D’
(zie ook afb. 3.11 op 
pag. 100)

Veenpakket in m + A.P.
Pleistocene ondergrond in m + A.P.
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Ondanks deze verklaring verlangde de DVMKM dat er ook waterpassingen zouden 
worden verricht in de andere venen waarvan was verondersteld dat de turf zou worden 
afgevoerd over het Oranjekanaal. Vlak voor de jaarvergadering van 14 april 1855 kwamen 
de meetresultaten binnen.38 Deze waren ronduit ongunstig. Wanneer het kanaalpeil gelijk 
werd gesteld met de zandlaag onder de venen van Odoorn dan zou slechts 6.100 hectare 
van de oorspronkelijke geprojecteerde 14.000 hectares over het kanaal kunnen worden 
afgevoerd.39 Alle andere venen, te weten 7.900 hectare, lagen daarvoor te laag.40 Om dit 
veen af te kunnen voeren waren dus extra waterstaatkundige kunstwerken vereist. Tijdens 
de jaarvergadering stelde de directie erop te vertrouwen dat de ‘Heeren Ontwerpers’ met 
een oplossing zouden komen.41 

In 1855 werd besloten om het waterpeil van het Oranjekanaal overeen te brengen met 
de gemiddelde hoogte van de zandlaag van het Odoornerveen.42 Vanaf sluis 3 voor 
Schoonoord zou het peil dan op 16,70 m +AP komen te liggen en op dat peil zou ook de 
Bargervenen worden benaderd. In 1855 werd dan ook sluis 3 gebouwd (afb. 3.10). 

Op voorstel van Klijn c.s. besloot de DVMKM in 1856 deze plannen toch weer te 
wijzigen. De zandlaag in het Oosterveen had namelijk een grotere helling en lag daardoor 
gemiddeld hoger dan verwacht.43 Daarnaast werd besloten om een extra vierde sluis te 
bouwen bij Westenesch. Hierdoor zou het Oranjekanaal de Bargervenen niet op een peil 
van 16,70 m +AP maar op een peil van 18.30 m +AP naderen (afb. 3.11 en 3.12). 

Daarnaast was het voornemen om later het lager gelegen Smeulveen door middel van een 
vijfde sluis te benaderen op een peil van 15.30 +AP (afb. 3.11 en 3.12). Mocht er een te 
groot waterverlies bij iedere schutting optreden, dan zou er een stoomgemaal bij deze sluis 
worden geplaatst. 

Tenslotte werd besloten om het peil tussen sluis 3 en 4 te verhogen van 16,70 tot 17,00 
+AP omdat in de onderste veenlagen van het Odoornerveen veel onbruikbaar kienhout zat. 
Omdat men deze laag liet zitten kwam het totaal hoger te liggen. 

Deze wijzigingen vielen totaal verkeerd bij de markegenoten. Op een peil van 18,30 +AP 
kon een groot deel van de aansluitende venen van de markegenoten, namelijk blok één, 
twee en drie, die op het Oranjekanaal zou afwateren, niet worden verveend (afb. 3.13). 
Op een peil van 16.70 +AP was dat wel mogelijk geweest. De markegenoten schreven 
dan ook een verzoekschrift aan de Minister van Binnenlandse Zaken.44 Hierin maakten ze 
duidelijk dat was gebleken dat de hoogte van de zandondergrond van de markegronden 
tussen de 13,00 en 16,50 á 17,00 +AP lag. “Requestranten vreezen, dat het Bestuur der 
Drentsche Veenen Midden- Kanaal Maatschappij van het beginsel schijnt uit te gaan dat 
het aan te leggen kanaal slechts de door de Maatschappij aangekochte veenen betreffen”.45 
De markegenoten verzochten de Minister dan ook om het peil niet hoger dan 16,50 +AP te 
bepalen. 

38 DA: tg 0208, Archief DVMKM, inv. nr. 38, notulen over 1854, pag. 14
39 Afgevoerd kon worden 1100 hectare van Odoorn, 300 hectare van de hogere delen van Sleen en 
4700 hectare  van de hogere delen van de Bargervenen.
40 DA: tg 0208, Archief DVMKM, inv. nr. 38, notulen over 1854, pag. 15-17. 
41 DA: tg 0208, Archief DVMKM, inv. nr. 38, notulen over 1854, pag. 15-17.
42 De directieverslagen spreken over ‘de zandlaag’. Hiermee wordt het Pleistoceen reliëf bedoeld. 
43 DA: tg 0208, Archief DVMKM, inv. nr. 38, notulen over 1856, pag. 5.
44 DA: tg 0208, Archief DVMKM, inv. nr. 151, Brief aan Ministerie Binnenlandse Zaken met 
afschrift adres markegenoten.
45 DA: tg 0208, Archief DVMKM, inv. nr. 151.
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Afb. 3.14 Kaart Bargervenen. De kaart hoort bij het boek Gemeente Emmen uit 1862.

De kaart is gemaakt door A.W. van Holthe tot Echten en geeft zijn voorkeur voor de projectkanalen weer. 
De noordoostelijke richting heeft een directe aansluiting met het Barger-Compascuum. De zuidoostelijke 
richting is geen onderdeel van het conflict geweest en is niet meer ter tafel gekomen. Onderstreepte cijfers 
zijn volgens Van Holthe tot Echten: “de hoogte van den ondergrond onder het Veen, boven Amsterdamsch 
peil. De overige cijfers de hoogte van het Boven-veen boven dat peil. De cijfers zijn in ellen”. 
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Ondanks dit verzoekschrift ging de Minister toch akkoord met de wijzigingen van de 
DVMKM. Volgens de minister was een onderneming vrij om naar zijn eigen rentabiliteit 
te kijken en was het niet de taak van een minister om belangen van veeneigenaren te 
beschermen. De DVMKM ging dus door met het graven van het kanaal volgens het 
gewijzigde plan. In 1858 bereikte het Oranjekanaal het dorp Zuidbarge. 

46 DA: tg 0574, inv. nr. 12
47 DA: tg 0208, Archief DVMKM, inv. nr. 405, Memorie Bestuur Oranjekanaal. 
48 Tamminga, 1983, pag. 16.

1e blok

Oosterveen Oosterveen

1e blok

2e blok

3e blok
3e blok

2e blok

Toen de markegenoten zich realiseerden dat het nadelige peilbesluit van de DVMKM van 
kracht zou blijven richtten zij zich voor de ontsluiting van hun venen meer op de DKM. De 
DKM kreeg nu de 200 m brede kanaalstrook om niet in plaats van de eerder afgesproken 
honderd gulden per hectare. De markegenoten bedongen daarbij wel dat het peil van de 
Verlengde Hoogeveensche Vaart niet hoger zou worden dan 15,50 m +AP, ook ten oosten 
van de Hondsrug niet.46 Op die manier wilden zij zich verzekeren dat de lager gelegen 
gronden ten oosten van de Hondsrug konden worden verveend. 

Conflict kanaalrichtingen – De DKM moest voor het traject ten oosten van het huidige 
Erica, op basis van de hiervoor genoemde militaire bepalingen, een nieuwe concessie 
aanvragen. Op 22 maart 1864 besloot de meerderheid van de marke voor een traject 
waarin de Verlengde Hoogeveensche Vaart vlak na Erica een noordoostelijke richting zou 
nemen om vervolgens weer oostwaarts af te af te buigen richting Zwartemeer en de Duitse 
grens.au Tegelijkertijd zou de Verlengde Hoogeveensche Vaart verbonden worden met het 
Oranjekanaal (afb. 3.14). De DKM en markegenoten schreven een verzoek aan de minister 
om dit plan goed te keuren en een concessie te verlenen tot het graven van het kanaal.48 

Afb. 3.13 Vervening op waterpeil 16.70 m  +A.P. (links) en 18.30 m +A.P. (rechts). Groen is het gebied dat hoger ligt 
dan het waterpeil in het Oranjekanaal en dus verveend kan worden op het beoogde peil. Grijs is het gebied dat lager 
ligt dan het waterpeil en dus niet direct op het kanaal kan afwateren en worden verveend d.m.v. wijken.



106

Doorsnede A - A’ De beoogde noordoostelijke richting met een waterpeil-
hoogte van 15,5 m + A.P. (= zwarte lijn).  

Doorsnede B - B’ De beoogde oostelijke richting met een waterpeilhoogte van 
15,5 m +A.P.  

De beoogde kanaalrichtingen 
op de Reconstructiekaart Pleis-
toceen Reliëf 1860

Afb. 3.15 Doorsnedes 
kanaalrichtingen o.b.v. 
veenboringenkaart. Lijn 
met waterpeil van 15,5 m 
+A.P. geeft indicatie lengte 
en diepte traject door de 
Hondsrug.

Pleistoceen reliëf o.b.v. waterpassing 1860 in m +A.P. 

Pleistoceen reliëf o.b.v. waterpassing 1860 in m +A.P. 
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De beoogde noordoostelijke richting en verbinding tussen beide kanalen werd een slepend 
conflict tussen de DKM en DVMKM. Hierbij koos de provincie als grootaandeelhouder 
de kant van de DKM. De minister schaarde zich in eerste instantie achter de DVMKM 
en verleende geen concessie voor de noordoostelijke richting. Hierop reageerden 
DKM en Gedeputeerde Staten van Drenthe weer met als gevolg dat er verschillende 
onderhandelingssessies kwamen.49 

Wat waren nu de belangrijkste argumenten van de verschillende partijen ten aanzien van 
het te kiezen traject? Voor de DVMKM was de noordoostelijke richting onacceptabel 
omdat hiermee de beide kanalen met elkaar verbonden zouden worden: “Onze 
Maatschappij verlangt niets dan waarop zij aanspraak heeft en waarop hare onderneming 
steunt, namelijk dat de veenen, die voor het Oranjekanaal in de Bargermarke geschikt 
liggen, op dát Kanaal worden afgevoerd en dat de Regering aan de daarmee in strijd 
zijnde kanaalrichtingen, hare goedkeuring weigere”.50 Indien er een kanaalverbinding 
zou komen, zou dit een groot verlies aan inkomsten voor de DVMKM betekenen omdat 
het traject van de Verlengde Hoogeveensche Vaart richting het westen veel korter was. 
De DVMKM wilde dat de Verlengde Hoogeveensche Vaart in een rechte lijn, hierna de 
oostelijke richting genoemd, naar Duitsland zou worden doorgetrokken. Hiermee bleef het 
buiten de ‘invloedsfeer’ van het Oranjekanaal en was DVMKM verzekerd van de afvoer 
van turf (afb. 3.15). 

Binnen de DKM waren de meningen tussen Van Holthe tot Echten en de directeur Van 
der Lely verdeeld. Dit wordt vooral duidelijk door een brief van Van der Lely aan de 
president-commissaris  Heemskerk.51 Van der Lely zag als nadeel van de noordoostelijke 
kanaalrichting dat deze 700 meter langer was en daardoor ook hogere onderhoudskosten 
dan de oostelijke richting zou krijgen (afb. 3.15). 

Als voordeel van de noordoostelijke richting zag hij “1e dat zij het Oranje kanaal de pas 
afsluit. 2e dat daarin bij aanleg 48.000 k (= kubieke meter) grond minder moet verwerkt 
worden + 10 á 12 mille kostende.” De aanleg was goedkoper omdat minder diep door de 
Hondsrug kon worden gegraven (afb. 3.15).

Van der Lely ging er vanuit dat de lagere onderhoudskosten van de oostelijke kanaallijn de 
hogere aanlegkosten van de diepere ingraving zouden compenseren. 
Al met al had Van der Lely de voorkeur voor de oostelijke richting ondanks de hogere 
aanlegkosten omdat: “Het belang der Marke brengt mede, niet op het O.K. (=Oranje 
Kanaal) af te voeren, omdat het kanaal ongeschikt is door den onoordeelkundigen aanleg 
van hetzelve van Hoofdvaartspeil (11,90 +AP) opklimmend tot (18,30 +AP) in het 
Oosterveen en wederom afdalende tot 15,30 +AP (in het Smeulveen) waardoor het hoogste 
pand gebrek aan water moet hebben”. 

Als grootste voordeel van de oostelijke kanaallijn zag hij dat deze op slechts 1400 á 1500 
meter ten noorden van het Amsterdamsche Veld zou komen te liggen. De (hoofd)wijken in 
het gebied tussen dit oostelijke kanaal en het Amsterdamsche Veld zouden dan ook direct 
kunnen afwateren op dit kanaal.52  

49 Tamminga, 1983, gaat in zijn scriptie uitvoerig in op de stappen in het onderhandelingproces. 
Omdat in het kader van deze scriptie vooral de verschillende argumenten ten aanzien van het fysieke 
traject van belang zijn wordt hier niet op de verschillende stappen ingegaan. 
50 Tamminga, 1983, pag. 17.
51 DA: 0912, DKM, inv. nr. 18, kopieboeken van uitgaande brieven 1859 juni – 1861 juli. De hier 
geciteerde uitspraken van Van der Lely komen uit de brief van 30 mei 1860.
52 Van der Lely ging in zijn brief er vanuit dat het Amsterdamsche Veld zijn eigen kanaal zou krijgen 
via de Zijtak. 
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Ondanks deze voordelen ging Van der Lely er wel vanuit dat de noordoostelijke richting 
zou worden opgenomen in het plan van aanleg. Eén van de redenen was de rol van Van 
Holthe tot Echten. Hierover schreef Van der Lely: “Nog moet ik er op wijzen dat ik niet 
juist durf te zeggen of Jonkr van Holthe de keuze tusschen de O. en N.O. rightingen 
namens de Marke voorlopig voorstelde, dan of dit geheel van hem persoonlijk uitging”. 
Van der Lely had dus zijn twijfels over de wijze waarop Van Holthe tot Echten ‘in het spel’ 
zat. 

Voor Van Holthe tot Echten stond namelijk meer op het spel. Op 19 maart 1860 had 
een groep rondom Van Holthe tot Echten namelijk het Barger Compascuum gekocht.53 
Na de aankoop werd voor Van Holthe tot Echten, Carsten en Bruins Slot, allen ook 
aandeelhouders van DKM, de noordoostelijke richting van de Verlengde Hoogeveensche 
Vaart nog belangrijker.54 De oostelijke richting zou namelijk betekenen dat er geen directe 
kanaalverbinding zou zijn met het Barger-Compascuum. Na de markescheiding zou Van 
Holthe tot Echten c.s. dus met alle individuele veenplaatseigenaren moeten onderhandelen 
om het Barger-Compascuum te verbinden met dit oostelijke kanaal. Bij de noordoostelijke 
richting werden deze tijdrovende, en vaak duurdere, onderhandelingen vermeden. De 
conclusie is dat voor Van Holthe tot Echten naast het DKM belang ook het eigen belang 
meespeelde.

Het Rijk stond in eerste instantie achter de DVMKM maar was ook van mening dat 
partijen het onderling met elkaar eens moesten worden en dat bij de plannen rekening 
moest worden gehouden met beide kanaalmaatschappijen .55 Beide partijen werden het 
echter keer op keer niet met elkaar eens. Uiteindelijk weigerde het Rijk de concessie aan de 
DKM te verlenen en verbood de verdere voortgang van de vervening ten oosten van Erica. 
Het Rijk wilde namelijk graag een handelskanaal met Duitsland.56 Het feit dat zij geen 
concessie verleende motiveerde zij door te stellen dat eerst een oplossing over een 
verbinding tussen Drentse en Duitse kanalen noodzakelijk was. In 1864 kwam een 
internationale commissie met een plan voor een handelskanaal naar Duitsland (afb. 3.12). 
Op dit handelskanaal konden geen wijken afwateren en alle andere partijen waren dan ook 
tegen dit plan.57 Het plan verdween in de bureaula. 

Er werd een nieuwe commissie ingesteld waarin alle belanghebbende partijen waren 
vertegenwoordigd. Onder leiding van hoofdingenieur J. Strootman kwamen alle partijen 
op één lijn.58 Gekozen werd voor de noordoostelijke richting tot de Duitse grens. Hierbij 
zou de Verlengde Hoogeveensche Vaart een peil van 16.00 +A.P. krijgen. Het Oranjekanaal 
zou met dit kanaal verbonden worden op een peil van 17.00 +A.P. Ter overbrugging van 
het peilverschil zou een sluis worden gebouwd. Om waterverlies bij iedere schutting te 
voorkomen werd deze sluis voorzien van een stoomgemaal. 
De vierde sluis bij Westenesch werd afgebroken om plaats te maken voor een sluis tussen 

53 Compascuum, 1860 – 1866, pag. 4. In de volgende paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op deze 
aankoop en de consequenties.
54 Ook Tamminga, 1983, pag. 21 e.v. concludeert in zijn scriptie dat vooral Van Holthe tot Echten 
c.s. de voorstanders waren voor de noordoostelijke richting. Zie pag. 21 e.v.
55 Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende onderhandelingsrondes en de positie 
van het Rijk wordt hier verwezen naar Tamminga, 1983, hoofdstuk 4. Tamminga laat zien dat de 
DVMKM rechtstreekse contacten had met het Rijk. 
56 Coert, 1991, pag. 237.
57 Het grootste verschil tussen een handelskanaal en een veenkanaal is het waterpeil. Omdat op 
een handelskanaal geen wijken afwateren kan hier een waterpeil onafhankelijker van de omgeving 
worden gezet. Zie ook Van Holthe tot Echten, 1871 voor de kanaalpeilen in de Bargervenen. 
58 Coert, 1991, pag. 237 en Tamminga, 1983, pag. 43.
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Afb. 3.17 Aansluiting Bar-
ger-Compascuum kanaal (nu 
Verlengde Oosterdiep) en 
Scholtenskanaal via het Emmer-
Compascuum en Emmer-Erf-
scheidenveen op het Stad-Com-
pascuuskanaal. Deze laatste sluit 
aan op het Stadskanaal.

Dat deel van het Scholtenska-
naal dat in het Barger-Ooster-
veen lag, heette eerst Hoofdwijk 
A, vervolgens Mr. Ovingkanaal 
of Scholtenskanaal en daarna, 
vanaf de jaren zeventig van de 
vorige eeuw, Scholtenskanaal. 

Afb. 3.18 Zeer brede groenstrook in  huidige Nieuw-Dordrecht op de plaats waar 
oorspronkelijk het kanaal richting Smeulveen was gepland. 
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het Oosterveen en het Oranjekanaal. Zo kon het Oosterveen wel op een hoger peil worden 
afgegraven.59 
Daarnaast sloten de marke en DVMKM in 1875 een nieuw contract waarbij de laatste 
werd ontheven van de verplichting om een kanaal te graven richting het Smeulveen. In ruil 
hiervoor moest zij het Oranjekanaal tot de zuidpunt van het Oosterveen doorgraven.
 
Na lang gesteggel over de financiële consequenties van al deze beslissingen ging de 
Tweede Kamer en, in 1880, de Eerste Kamer akkoord met een subsidie van f 330.000,- aan 
de DKM en f 270.000,- aan de DVMKM.  

Na decennia vertraging werden de kanalen voltooid. In 1892 kwam de kanaalverbinding 
tussen Nederland en Duitsland tot stand en in 1894 tussen het Oranjekanaal en de 
Verlengde Hoogeveensche Vaart.60 

Scholtenskanaal en Verlengde Oosterdiep 
Pas na de aanleg van de Verlengde Hoogeveensche Vaart kon worden gestart met de 
ontsluiting van het gebied ten oosten van de Hondsrug. Zowel het Verlengde Oosterdiep 
als het (Verlengde) Scholtenskanaal zijn door meerdere partijen aangelegd. (tabel 3.4 
en afb. 3.17).61 In de plannen van aanleg waren (delen van) deze kanalen als hoofdwijk 
omschreven.62 

59 Tamminga, 1983, hoofdstuk V en Coert, 1991, pag 237 en 238. Bij de bepaling van de water-
peilen ging men er vanuit dat na de vervening 50cm bonkaarde op de ondergrond werd opgebracht.
60 Het laatste gedeelte van de Verlengde Hoogeveensche Vaart is niet door de DKM maar door de 
Nieuw-Echtens Veencompagnie gegraven, een maatschappij van Van Holthe tot Echten c.s. Zij nam 
de concessie van DKM over.  
61 Zowel het (Verlengde) Scholtenskanaal als het Verlengde Oosterdiep verbonden via de noordelijk 
gelegen venen de Verlengde Hoogeveensche Vaart met het door Groningen aangelegde Stadskanaal. 
Het Verlengde Oosterdiep werd ook wel Compascuum kanaal genoemd. 
62 Volgens van der Hoek, 1979, pag. 23 heeft het Scholtenskanaal niet de status van hoofdvaart. De 
zoon van W.A. Scholtens wilde er wel een hoofdvaart van maken omdat deze dieper en breder mag 
en meer recht heeft op scheepvaart. Dit is door tegenstand van andere partijen niet gelukt. 

Tabel 3.4: Partijen die delen van het Scholtenskanaal (totale lengte 12,5 km) 
hebben aangelegd en onderhouden:

Onderdeel   Lengte  Aangelegd door
Hoofdwijk A   3,5 km  Waterschap Barger-Oosterveen
Scholtenskanaal   2,4 km  Firma W.A. Scholten 
Willemsvaart    4,2 km  idem
Wijken F en D en kanaal A (=
Verlengde Scholtenskanaal) 4,0 km  Veenschap Emmer-Erfscheidenveen
Wijk BD (De Runde)  0,8 km  Waterschap Emmer-Compascuum.

Conclusies
De conclusie is dat de richting van de hoofdkanalen vooral zijn bepaald door de ligging 
van het veenbezit, al dan niet privé of van een maatschappij. Daarnaast speelde de 
geclaimde invloedsfeer een belangrijke rol. Tenslotte was het Pleistoceen reliëf een 
bepalende factor. De grote hoogteverschillen bij de Hondsrug hebben er zelfs toe geleid 
dat het kanaal richting het Smeulveen nooit is gerealiseerd (afb. 3.9). Hierbij speelden 
in de eerste plaats financiële overwegingen een rol en in mindere mate de technische en 
waterstaatkundige (on)mogelijkheden die het reliëf bood. 
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Afb. 3.19 De verkochte veenkoloniën, inclusief naam, geprojecteerd op de TMK-kaart rond 1850. 
Rode stippellijn    = grens van de marke van Noord- en Zuidbarge. Zwarte stippellijn = grens ver-
kochte veenkoloniën. Groene stippelijn = oude grens Smeulveen volgens de TMK. De loop van de 
veenbeek De Runde is na 1850 verlegd. Hierdoor werd het de westgrens van het Barger-Compas-
cuum. Tegelijkertijd werd ook de grens van het Smeulveen verlegd (schuine zwarte stippellijn).  
Het overige veen van de marke van Noord- en Zuidbarge is verdeeld onder de gerechtigen.

Amsterdamsche veld

Afb. 3.20 Het huidige Dommersweg 15/16 
werd in 1873 gebouwd voor en in opdracht 
van P.C. Van Beeck Vollenhove, directeur 
DLOM. Het huis is gebouwd naar het model 
van een jachthuis en had in die tijd een ge-
heel zinken dak.  

Rechts: Boven het bene-
denraam van de midden-
partij prijkt het familie-
wapen Vollenhove  
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63 Sommige marken, bijvoorbeeld Weerdinge, verkochten alleen de veenlaag en behielden het bezit 
van de pleistocene ondergrond. Omdat de marke van Noord- en Zuidbarge altijd zowel het veen als 
de ondergrond verkocht wordt hier niet verder ingegaan op deze optie. 
64 In paragraaf 3.4 wordt duidelijk dat ieder gebied een eigen inrichtingsstructuur heeft en er weinig 
verbindingen zijn tussen de gebieden.. 
65 DA: tg 0912, inv. nr. 131 voor overeenkomst met DKM en Coert, 1991, pag. 205 voor verkoop 
aan DLM.
66 Coert, 1991, pag. 390, noot 60.
67 Volgens Visscher speculeerden de Amsterdamse beleggers erop dat het kanaalplan van Van Runen 
toch door zou gaan. Visscher, 2013, pag. 208. Van Runen heeft nog wel plannen gehad maar deze 
zijn niet gerealiseerd. 
68 Dit was ook een reden waarom Van Holthe tot Echten c.s. geen bezwaar maakte tegen deze 
aankoop. Wel werd overeengekomen dat de initiatiefnemers van de DLOM ook een financieel 
belang in de DKM zouden nemen. Zij waren dus ook aandeelhouders in de DKM. 
69 www.griendtsveen.nl.
70 Visscher, 1997, pag. 422.

3.3 De eigendomsoverdracht van het ongescheiden veen van de marke

Op het moment dat vaststond dat de Bargervenen zouden worden ontsloten door middel 
van één of meerdere kanalen koos de marke voor twee strategieën, namelijk veen verkopen 
en veen verdelen. De eerste strategie was de verkoop van vaak grote stukken ongescheiden 
veen.63 De opbrengst werd dan naar rato verdeeld onder de gerechtigden. Deze strategie 
is toegepast bij het Amsterdamsche Veld, de combinatie Oosterveen/Smeulveen en het 
Barger-Compascuum. Deze verkochte gebieden kwamen wat betreft de organisatie van de 
vervening dus ook los te staan van de marke (afb. 3.19). Dit betekende dat kopers zelf een 
eigen plan van aanleg maakten en de uitvoering regelden.64  

Verkoop venen 
De eerste veenverkoop vond plaats op 28 juni 1851, dezelfde dag waarop de overeenkomst 
met de DKM over de Verlengde Hoogeveensche Vaart werd gesloten. Op die dag verkocht 
de marke een strook veen aan de Drentsche Landontginningsmaatschappij, voortaan 
DLOM genoemd, voor f 55,- per hectare.65 Deze beleggingsmaatschappij was door zes 
voornamelijk Amsterdamse beleggers op 20 oktober 1850 opgericht.66 De DLOM kocht de 
zuidelijke helft van veenstrook waarop Van Runen eerder een bod had gedaan. Van Runen 
had op 5000 hectare geboden. De DLOM kocht een strook van 2260 hectare veen dat 
direct grensde aan de marke van Schoonebeek, een gebied dus waarover het grensconflict 
pas een paar jaar eerder was opgelost. De Amsterdammers zagen de aankoop vooral als een 
(speculatieve) geldbelegging.67 Na aankoop gaf de DLOM de strook veen de toepasselijke 
naam Amsterdamsche Veld.

De DLOM kwam met de marke en DKM overeen dat er een zijtakkanaal vanuit de 
Verlengde Hoogeveensche Vaart naar de aangekochte venen zou komen.68 Het zou nog 
tot 1860 duren voordat begonnen werd met de aanleg van de Zijtak vanuit de Verlengde 
Hoogeveensche Vaart. 

De DLOM heeft in het Amsterdamsche Veld alleen het meest westelijke gedeelte verveend 
en gebruikte de rest als jachtterrein of de verhuur aan boekweitboeren (afb. 3.20). In 
1909 verkocht de DLOM het onvergraven deel van het Amsterdamsche Veld aan The 
Griendtsveen Moss Litter Compagny, later N.V. Griendtsveen Turfstrooisel Maatschappij 
genoemd.69 Deze maatschappij heeft het merendeel van het Amsterdamsche Veld verveend. 
Het kleinere westelijke deel werd aan Overijsselse verveners verkocht.70
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Van Holthe tot Echten c.s.

Oldenhuis Tonckens

Hiddingh

Willinge Gratema

verdeling onduidelijk
beschreven  

Afb. 3.22
Eigendom van 
de vier eigena-
ren na verdeling 
Barger-Com-
pascuum in 
1866.
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71 DA: tg 0208, Archief Jasper Klijn en Compagnie, inv. nr. 15.
72 DA: tg 0208, Archief DVMKM, inv. nr. 151. In de brief aan de minister met de bezwaren ten 
aanzien van de peilverhoging van het Oranjekanaal wordt deze verkoopreden expliciet genoemd. 
73 Om verwarring te voorkomen tussen het dorp Klazienaveen en het blok veen Klazienaveen wordt 
in deze scriptie de naam Smeulveen aangehouden. 
74 Compascuum, 1860 – 1866, pag. 4.
75 Zie hoofdstuk 2 pagina 73.
76 De verkoop bestond uit twee stappen op één dag. ’s Ochtends was het Barger-Compascuum voor  
f 85.000,- aan C. Hiddingh verkocht. Die middag bleek dat hij slechts een vierde deel had gekocht. 
De medekopers werden dus pas ’s middags bekend. De reden is onduidelijk. Wellicht wilden Van 
Holthe tot Echten c.s. niet dat de marke wist dat zij medekopers waren.  
77 Deze groep bestond, naast Anne Willem zelf, uit drie andere familieleden van Anne Willem en 
verder twee leden van de familie Carsten en zes leden van de vervenersfamilie Bruins Slot. Deze 
groep had twee waardelen in de marke waardoor geen eigendomsoverdracht nodig was. 
78 Compascuum 1860 – 1866, pag. 28 e.v.
79 Het contract werd getekend door Bernard Schulte en Gerard Heinrich Meijring als gemachtigden 
van de ‘Marktgenooten van Wesuwe’ en Caspar Cramer en Heinrich Wilken als gemachtigden van 
de ‘gezamenlijke colonisten van Hebelermeer’ op. Zie Compascuum 1860 – 1866, pag. 24.

De tweede verkoop, oktober 1851, betrof het al eerder genoemde Smeulveen en 
Oosterveen aan Jasper Klijn c.s.71 Zoals gezegd hing deze verkoop nauw samen met 
de beoogde ontsluiting van de oostelijke venen van de marke.72 De DVMKM heeft 
in 1874 het Smeulveen verkocht aan de firma W.A. Scholten, later N.V. Veenderij en 
Turfstrooiselfabriek ‘Klazienaveen’ geheten. Het Smeulveen is dan ook volgens het 
plan van aanleg van deze firma verveend. Scholten veranderde de naam Smeulveen in 
Klazienaveen, genoemd naar zijn vrouw Klaaszien(a) Sluis (afb. 3.21).73

De laatste verkoop betrof het eerder genoemde Barger-Compascuum.74 Hier bestond nog 
steeds een conflict over de weiderechten van Duitse boeren.75 Het Barger-Compascuum 
werd verkocht aan een groep rondom Anne Willem Van Holthe tot Echten.76 Kopers waren 
Cornelis Hiddingh, wethouder te Assen, burgemeester mr. Lucas Oldenhuis Tonckens 
en Hermannus Folkerus Gosselaar, allen voor een vierde deel en een groep rond Anne 
Willem Van Holthe tot Echten voor het laatste kwart.77 Gosselaar verkocht zijn aandeel 
in 1863 aan Jan Albert Willinge Gratema, procureur te Assen. Tot de oprichting van het 
Waterschap Barger-Compascuum in 1891 bleef het Barger-Compascuum in bezit van deze 
vier partijen. 

Na aankoop van het Barger-Compascuum was de oplossing van het conflict met de Duitse 
boeren van groot belang. Pas dan waren immers alle eigendomsrechten bekend. Na een 
aantal onderhandelingsrondes werd op 31 oktober 1863 met het Koninkrijk Hannover een 
contract getekend.78 De Hannoveriaanse boeren kregen een strook veen met ondergrond, 
breed 678 ellen en één palm, evenwijdig aan de grens (afb. 3.22). 79 Op de grens tussen 
beide zou een scheidingssloot worden gegraven, die later de naam De Breede Sloot kreeg.

Afb. 3.21 
Het echtpaar 
W.A. Scholten en 
Klaaszien(a) Sluis.
Zie voor stamboom 
ook afb. 3.39. 
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Afb. 3.23 Namen en grenzen veen-
koloniën na verkoop en verdeling 
Bargervenen.

Blauwe lijnen = kanalen. 

Afb. 3.24 Eerste 
pagina van de offi-
ciële lijst uit 1857 
met gerechtigden 
in de marke van 
Noord- en Zuid-
barge. 
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Daarnaast werd overeengekomen dat er een kanaal zou worden gegraven evenwijdig 
aan en op een afstand van maximaal 300 m over de volle lengte van de afgestane strook. 
Dit kanaal zou worden verbonden met het Oranjekanaal, het kanaal van DKM of een 
ander kanaal dat op zee uitkwam. Vanaf het moment dat een hoofdkanaal ten noorden 
of ten zuiden het Barger-Compascuum was genaderd moest binnen vijftien jaar een 
veenkanaal of binnen twintig jaar een zandkanaal in het Barger- Compascuum zijn 
gegraven. Mocht dit niet binnen deze tijd geschieden, dan moest nog een strook van 100 
m aan de Hannoverianen worden afgestaan. Met het tekenen van dit contract stonden de 
eigendomsrechten vast.80

In tegenstelling tot het Amsterdamsche Veld en Oosterveen/Smeulveen werd het Barger-
Compascuum wél vóór de vervening verdeeld onder de eigenaren.81 In 1866 werd het 
Barger-Compascuum verdeeld in 32 veenplaatsen van ieder 200m breed. Vervolgens 
werden acht veenplaatsen, verspreid over het gebied, samengevoegd. (afb. 3.22). Zo 
ontstonden vier kavels of groepen percelen. Iedere kavel  vertegenwoordigde een waarde 
van f 44.500,- en was ongeveer 335 hectare groot.82 Tenslotte werd door loting de vier 
kavels onder de vier (groepen van) eigenaren verdeeld.83 Deze wijze van verdeling van het 
Barger-Compascuum leek heel erg op de tweede strategie van de marke.

Scheiding en verdeling venen 
Deze tweede strategie bestond uit het scheiden en verdelen van het veen onder de 
gerechtigden. Dit ging altijd gepaard met het maken van een plan van aanleg. Onderdeel 
van het plan van aanleg was namelijk de verdeling van het veen in veenplaatsen. Bij de 
scheiding kregen de gerechtigden dan een bepaald aantal veenplaatsen. Daarna kon iedere 
markegenoot zelf beslissen over zijn eigen deel. Deze laatste strategie werd gebruikt voor 
het grootste gedeelte van het veen, dat wil zeggen voor de gebieden die later Barger-
Westerveen en Barger-Oosterveen werden genoemd (afb. 3.23).

Vóórdat deze verdeling plaats vond moest eerst vast worden gesteld wie nu voor hoeveel 
gerechtigd was in de marke. Op 27 augustus 1857 werd een officiële eigenarenlijst door de 
notaris vastgelegd.84 Hieruit blijkt dat de totale marke uit 800 koeweiden bestond. Hierbij 
vertegenwoordigden 32 koeweiden één waardeel.85 De marke kende dus in totaal 25 
waardelen. 
Uit de eigenarenlijst blijkt dat de marke in de loop der eeuwen behoorlijk was versnipperd. 
Zo konden meerdere personen, vaak familieleden, eigenaar zijn van een koeweide (afb. 
3.24). De lijst bevatte 209 namen. Hierbij werden twee echtelieden meestal weergegeven 
als één naam. Worden echtelieden apart meegeteld, dan waren er maar liefst 241 
personen gerechtigd in de marke. Al met al werd het veen dus over een aanzienlijk aantal 
gerechtigden verdeeld. 

80 De strook die was afgestaan werd dus een Duitse veenkolonie, het Swartenberger Compascuum. 
Omdat geen waterpassingen etc in de Nederlandse archieven bewaard zijn gebleven, komt deze 
veenkolonie in deze scriptie verder niet meer aan bod.
81 Het grootste verschil is dat de eersten ook tijdens de vervening in handen bleven van één 
maatschappij. In paragraaf 3.4 wordt duidelijk dat dit organisatorische consequenties heeft gehad.  
82 Compascuum 1860 – 1866, pag. 48 e.v. en Steenhuis, 2013, pag. 18.
83 Na de loting vond er nog een verdere verdeling plaats van de kavel van de groep rondom Van 
Holthe tot Echten. Van Holthe was voor een bedrag van f 29.370,- gerechtigd in het vierde lot/kavel. 
Hij kreeg dus 66% van de totale kavel. Zie ook Compascuum 1860 – 1866, pag. 70.  
84 Er bestaat ook een handgeschreven onofficiële lijst met gerechtigden uit 1858. Bron beide lijsten: 
DA: tg 0208, Archief DVMKM, Inv. nr 152, Staten der eigenaren in de markte van Noord- en 
Zuidbarge. Omdat de officiële lijst meer dan tien pagina’s is, is hier slechts pagina één opgenomen.  
85 Van Holthe tot Echten had twee waardelen ofwel 64 koeweiden. De totale marke bestond uit 800 
koeweiden  ofwel 800 : 32 = 25 waardelen. 
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Tabel 3.5 Lijst tien grootste (groepen) gerechtigden in aantal koeweiden in 1857, 1861 en 1867

1857 op inventarisatielijst
Naam eerste persoon op de lijst  Woonplaats Aantal  personen     Gerechtigheid 
1.  Jantien Zegers wed. Roelof Hadders  Westenesch  6          91 1/3
2.  Klaas Ensink    Noordbarge  3  64
3.  Van Holthe tot Echten groep   Echten   17  64
4.  Jan Sikken      Weerdinge  4  26
5.  Hendrik Huizing    Zuidbarge   6  25 1/2
6.  Lucas Rabbers    Zuidbarge  1  24
7.  Hendrik Knegtering    Zuidbarge  1  22
8.  Hendrik Meinesz    Amsterdam  1  18 2/5
9.  Jan Hendrik Sikken    Zuidbarge  3  17 2/3
10 Luchien Sikken    Den Oever  8  16
     Albert Hoving    Noordbarge  2  16
     Hendrik Frieling    Noordbarge  6  16
     Berendje Jans, wed. J. Boelken Haasken Noordbarge  8  16
     Wed. Frederik Knegtering   Zuidbarge  6  16

1861 bij acte scheiding Barger Westerveen 
Naam eerste persoon op de lijst  Woonplaats Aantal  personen     Gerechtigheid 
1.  Cornelis Hiddingh    Arnhem  1  116 38/105
2.  Van Holthe tot Echten groep   Echten   11  64
3.  Jan Zegers Hadders    Westenesch  1          42
4.  Jan Sikken     Weerdinge  4  26
5.  Willem Huizing    Zuidbarge   5  25 1/2
6.  Lucas Rabbers    Zuidbarge  1  24
7.  Willem en Margien Haasken   Emmen   2  23 1/3
8.  Hendrik Knegtering    Zuidbarge  1  22
9.  Hendrik Meinesz    Amsterdam  1  18 2/5
10. Jan Hendrik Sikken    Zuidbarge  3  17 2/3

1867 bij acte scheiding Barger Oosterveen 
Naam eerste persoon op de lijst  Woonplaats Aantal  personen     Gerechtigheid 
1.  Klaas Ensink    Noordbarge  4  97 19/28
2.  Van Holthe tot Echten groep   Echten   18  64
3.  Anne Willem Van Holthe tot Echten   Assen   1  64
4.  Jan Zegers Hadders    Westenesch  2          42
5.  Lucas Oldenhuis Gratema   Assen   3  32
6.  Jantien Haasken wed. Hendrik Hadders Zuidbarge  5  32
7.  Jan Sikken     Weerdinge  4  26
8.  Harm Rabbers (erven Lucas)   Zuidbarge  7  24
9.  Jan Albert Willinge Gratema   Assen   1  23 18/100
10. Jacob Knegtering    Zuidbarge  3  22

woonplaats = woonplaats eerste persoon van de groep 
aantal personen = aantal mensen dat tot de groep behoort die gerechtigd is in het genoemde 
                             aantal koeweiden.



119

Omdat in de eerste instantie slechts duidelijkheid was over de kanaalontsluiting van 
het westelijke venen van de marke werd ook eerst alleen dit gedeelte, voortaan Barger-
Westerveen genoemd, gescheiden en verdeeld.86

Ter voorbereiding van deze scheiding en plan van aanleg werd een ‘commissie van 
verdeeling’ samengesteld. Commissieleden voor het Barger-Westerveen waren de 
burgemeester van Emmen mr. Lucas Oldenhuis Tonckens en verder Hendrikus Haasken, 
Klaas Ensink en Harmannus Folkerus Gosselaar.87  Zowel Ensink als Gosselaar waren 
door hun huwelijk in Noordbarge terecht gekomen. De commissie werd bijgestaan door de 
landmeter Jan Rigterink uit Oosterhesselen.88 

De scheiding en verdeling van het Barger-Westerveen vond plaats op 26 mei 1861 en 
bestond uit een aantal stappen.89 De eerste stap was de vaststelling van de personen en 
de omvang van hun eigendomsrechten uitgedrukt in koeweiden. Vervolgens werden 
de gerechtigden samengevoegd tot 32 koeweiden ofwel één waardeel. Zo werden 
alle gerechtigden van de 800 koeweides samengevoegd tot 25 groepen. Iedere groep 
vertegenwoordigde dus één waardeel (afb. 3.25).

86 Stichting 400 jaar veenkoloniën, 2011, pag. 62. Al eerder, in 1856, was het gebied rond Nieuw-
Dordrecht gescheiden en verdeeld. De pleistocene ondergrond was hier te hoog en het veen te dun 
om systematisch te vervenen door middel van wijken. Dit gebied is kleinschalig ontgonnen door 
voornamelijk knechten van de Barger boeren. Zie hiervoor ook Brands, 1994, pag. 26. 
87 www.noordbarge.info/historische commissie_nieuwsbrief_2009-4.htm. Gosselaar trouwde op 3 
april 1861 met Margien Haasken, enig erfgenaam van Willem Haasken en Aaltien Sikken. 
88 https://www.dorpshistorie.nl/inleiding.pdf. Volgens deze site was Rigterink ook de tekenaar van 
het plan van veenaanleg. 
89 DA: tg 0574, Marke van Noord- en Zuidbarge, inv. nr. 10, Akte van scheiding van het westelijke 
gedeelte der veenmarkte van Noord- en Zuidbarge en een gedeelte van het Oosterveen dier markte. 

Afb. 3.25 Eerste pagina uit de acte van scheiding met zes (groepen van) gerechtigden samengevoegd tot 
32 koeweiden of één waardeel. Eén waardeel is een vol lot.
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Blauwe lijn = kanaal-
lijn

Stippellijn = grens 
Barger-Westerveen

Wit = buiten verde-
ling gebleven of 
afgestaan aan DKM

Afb. 3.28 Spreiding van de veenplaat-
sen over alle 25 (groepen) gerechtigden. 
Iedere (groep) gerechtigden heeft een 
andere kleur. Indien een gerechtigde 
meerdere hele waardelen had, heeft 
deze dezelfde kleur gekregen.

Afb. 3.27 Spreiding van de veenplaat-
sen van gerechtigde nummer drie, Jan 
Zegers Hadders (zie afb. 3.25) die 
lotnummer vier had getrokken (zie afb. 
3.26). 

Blauwe lijn = kanaal-
lijn
Stippellijn = grens 
Barger-Westerveen
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Wanneer de lijst met gerechtigden voor de scheiding en verdeling van het Barger-
Westerveen in 1861 wordt vergeleken met die van de officiële lijst uit 1857 dan blijkt dat 
‘externen’ een belangrijke positie als gerechtigden in de marke hadden verworven (tabel 
3.5). Hiertoe behoorden onder andere de DVMKM, bestuursleden van de DKM en enkele 
Drentse bestuurders. 
Opmerkelijk is dat Klaas Ensink wel in de voorbereidingscommissie zat, op de lijst uit 
1857 een grote gerechtigde was maar niet als gerechtigde in de acte van scheiding werd 
genoemd.90  

In de volgende stap werd het hele veengebied opgesplitst in 25 groepen veenpercelen, 
‘loten’ genoemd (afb. 3.26).91 Ze werden namelijk verloot onder de 25 groepen 
gerechtigden. Uitgangspunt hierbij was dat ieder lot een gelijke economische waarde had. 
Bij het Barger-Westerveen was de omvang van de veenplaats en de verspreiding over het 
gebied bepalend (afb. 3.27). Het resultaat van deze wijze van scheiding en verdeling was 
dat iedereen wel veen kreeg van gelijke waarde maar dat tegelijkertijd het eigendom van 
iemand ook enorm verspreid lag (afb. 3.28). Na de verdeling van het Barger-Westerveen 
kon het gebied worden verveend. 

90 Zie ook intermezzo op pag. 69 van hoofdstuk 2. Mogelijk heeft Hiddingh als vertegenwoordiger 
opgetreden.  Hiddingh was ook één van de vier kopers van het Barger Compascuum. Ten tijde van 
deze aankoop in 1860 was hij voor slechts twee koeweiden gerechtigd in de marke, aanzienlijk 
minder dan tijdens de scheiding een jaar later. Hiddingh was geboren in Zuid-Afrika en was als 
advocaat afgestudeerd aan de RUG. De familie Hiddingh was oorspronkelijk een oud en voornaam 
eigenerfd geslacht uit Rolde. Zie ook Spek, 2004, pag. 317. 
91 De verdeling bestond dus uit een verdeling van veenplaatsen. Reden waarom de verdeling ook 
gepaard ging met een plan van aanleg. 

Afb. 3.26 Perceels-
verdeling d.m.v. 
loting.  Achter het lot-
nummer staat tussen 
haakjes het nummer 
uit de lijst der gerech-
tigden. 
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Afb. 3.29 Buiten de verdeling van 
het Barger-Oosterveen gebleven in 
verband met het conflict over de 
kanaalrichtingen. 

Zwarte stippellijn = grens Barger-
Oosterveen 

Afb. 3.30 Spreiding 
veenplaatsen van lot-
nummer één volgens de 
acte van scheiding van 
het Barger-Oosterveen 
uit 1867. 
Bij de verdeling werd 
rekening gehouden met 
het boekweitgebruik.
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De scheiding en verdeling van het Barger-Oosterveen werd onderdeel van het conflict 
over de kanaalrichtingen. Deze scheiding en verdeling vond al in 1867 plaats.92 Door het 
conflict tussen de DKM en DVMKM stond op dat moment het tijdstip van de ontsluiting 
en dus vervening van het  Barger-Oosterveen nog lang niet vast. Eén van de redenen om 
toch over te gaan tot verdeling was dat hiermee ook het plan van aanleg werd vastgesteld. 
En het plan van aanleg had weer een kanaalrichting als uitgangspunt. Door over te gaan 
tot scheiding probeerden de groep rondom Van Holthe tot Echten zo de kanaalrichting te 
beïnvloeden. 

Tijdens de markevergadering van 19 juni 1866 was bij meerderheid besloten om over 
te gaan tot deze scheiding. Er werd een voorbereidingscommissie samengesteld. Deze 
bestond uit Anne Willem Van Holthe tot Echten, Lucas Oldenhuis Tonckens, Klaas Ensink, 
Hendrik Sirpius Gratema en de landmeter Jan Rigterink.93  Dit leidde tot een heftig protest 
van de zijde van DVMKM. Volgens DVMKM was er door de benoeming van Van Holthe 
tot Echten, Gratema en Tonckens geen sprake van een onpartijdig standpunt over de 
kanaalrichting.94 De DVMKM had echter met 7 ½  koeweide een zeer beperkt stemrecht. 
Bovendien hadden medestanders van Van Holthe tot Echten en ook Anne Willem zelf 
wederom een groter aandeel in de marke verworven (zie tabel 3.5). Zij hadden ruim een 
kwart van de koeweides in handen en waren daarmee in een paar jaar tijd een machtige 
groep binnen de marke geworden.95 

Ondanks de protesten van DVMKM werd het Barger-Oosterveen op vijf november 1867 
gescheiden en verdeeld.96 Buiten de scheiding en verdeling bleven twee kanaalrichtingen 
“Om de noodige ruimte te hebben voor kanalisatie der onderwerpelijke veenen en 
de verbinding tusschen kanalen”.97 Dit betekent dat theoretisch de keuze tussen de 
kanaalrichtingen nog open bleef, maar dat Van Holthe tot Echten c.s. zich hadden 
verzekerd van een noordoostelijke lijn voor een watergang (afb. 3.29). 

De scheiding en verdeling vond op dezelfde wijze plaats als van het Barger-Westerveen 
met één verschil. Bij het maken van de 25 loten werd ook rekening gehouden met het 
gebruik van het veen voor de boekweitteelt (afb. 3.30). Het resultaat was een vergelijkbaar 
versnipperd eigendom van het veen (afb. 3.31). In tegenstelling tot het Barger-Westerveen 
zou het hier nog decennia duren voordat de vervening en de uitvoering van het plan van 
aanleg van start kon gaan. 

92 DA: tg 0794, Maatschappij Klazienaveen, inv. nr. 10264, Veenaanleg en indeeling van het 
oostelijke gedeelte der markte van Noord- en Zuidbarge. 
93 DA: tg 0208, Archief DVMKM, inv. nr. 405, Memorie van het bestuur van het Oranjekanaal aan 
de markgenoten van Noord- en Zuidbarge, ter zake van het plan van veenaanleg en verdeeling der 
marke. 
94 DA: tg 0794, inv. nr. 405. In deze memorie beklaagde de directie zich over het feit dat de 
voorstanders van de belangen van de DKM óf niet op de markevergadering waren verschenen óf de 
vergadering werd verdaagd op het moment dat de directie van DVMKM aanwezig was. 
95 DA: tg0208, inv. nr. 10264. Hierbij zijn alleen ‘externen’ meegenomen en geen eventuele 
medestanders binnen de marke die in de dorpen zelf woonden. Zo was commissielid Klaas Ensink 
al voor ruim 12%-punt gerechtigd in de marke.   
96 DA: tg 0208, inv. nr. 10264. Op die dag werd ook het nog resterende ongescheiden zandgedeelte 
verdeeld. 
97 DA: tg 0208, inv. nr. 10264, pag. 18.
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Afb. 3.31 Spreiding van de 
veenplaatsen over alle 25 
(groepen) gerechtigden. 
Iedere (groep) gerechtigden 
heeft een andere kleur. In-
dien een gerechtigde meer-
dere hele waardelen had, 
heeft deze dezelfde kleur 
gekregen.

Stippellijn = grens Barger-
Oosterveen. Het noordelijk ge-
legen deel is i.v.m. de ruimte 
er los naast geplaatst. Zie voor 
exacte ligging afb. 3.19.  

Wit = buiten verdeling geble-
ven.

Afb. 3.32 Veenplaatsen in 
het Barger-Oosterveen die 
rond 1890 in bezit waren 
van de Firma W.A. Scholten. 
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Het aantal eigendomsoverdrachten was na de scheiding en tijdens de vervening groot.98  Zo 
werden in het Barger-Oosterveen al veel veenplaatsen verkocht voordat de vervening op 
gang kwam. Eén van de redenen was het grote tijdsverschil tussen scheiding en vervening. 
Daarnaast wilden veel families wellicht gewoon af van hun (versnipperd) veenbezit. Het 
gevolg was dat de firma W.A. Scholten rond 1890, het jaar waarin de concessie voor 
vervening werd verleend, al grootgrondbezitter in het Barger-Oosterveen was geworden 
(afb. 3.32).99 Dit betekent dat in het Barger-Oosterveen vóór de vervening al sprake was 
van een sterke concentratie van het veenbezit. In andere veengebieden, zoals het Barger-
Compascuum, vond juist weer een versnippering van het aantal eigenaren plaats 
(afb. 3.33). 100  

98 Een inventarisatie van al deze overdrachten valt buiten de scope van deze scriptie. In paragraaf 3.4 
zal blijken dat al deze eigendomsoverdrachten weinig van invloed zijn geweest op de uiteindelijke 
inrichtingsstructuur. Daarom wordt hier volstaan met enkele indicaties. 
99 Dit was dezelfde firma W.A. Scholten die in 1874 al het Smeulveen had gekocht.
100 Visscher, 1997, geeft in zijn boek een genealogisch en biografisch overzicht van Overijsselse, 
Groningse, Friese en Drentse families die actief waren in de vervening in Zuidoost-Drenthe.

Afb. 3.33 Eigenaren veenplaatsen in het Waterschap Barger-Compascuum in 1929. 



126

Tabel 3.6 Overzicht tijdspad belangrijkste vergunningen en overeenkomsten

‘Collectieve’ veenkoloniën:

Barger-Westerveen
- Registratie acte van scheiding en plan van veenaanleg: Assen 7 juni 1861, deel 56, folio 156.
- Vergunning tot vervening en goedkeuring van het plan van aanleg bij K.B. van 9 april 
  1869 nr. 10.
   De concessie werd verleend op voorwaarde dat blok 1, 2 en 3 buiten het veenschap bleven 
  en de afvoer van het veen uit deze blokken bij het latere ontwerp van kanalisatie zou worden
  geregeld.
- Oprichting en reglementering veenschap Barger-Westerveen: 1870, Provinciaal Blad nr. 7.
- Omzetting veenschap naar waterschap Barger-Westerveen 1883, Provinciaal Blad nr. 100.

Barger-Oosterveen
- Vaststelling acte van scheiding en plan van veenaanleg: 23 oktober 1867. Registratie te Assen: 
   5 november 1867, deel 69, folio 74.
- Oprichting en reglementering waterschap Barger-Oosterveen: 1884, Provinciaal Blad nr. 94. 
- Vergunning tot vervening en goedkeuring plan van aanleg bij K.B. van 1 september 1890,
   nr. 25. 

Barger-Compascuum
- Acte van overdracht door markegenoten aan C. Hiddingh c.s.; 19 maart 1860.  
- Vaststelling plan van aanleg en verdeling over vier (groepen) eigenaren: 23 juli 1866.
- Oprichting en reglementering Waterschap Barger-Compascuum: 1891, Provinciaal Blad, 
  nr. 96.
- Aanvraag voor vergunning van vervening: 1895. 

Veenkoloniën in handen van één partij:

Oosterveen
- Overdracht door markegenoten aan DVMKM: 5 december 1853.
- Vergunning tot vervening en goedkeuring plan van aanleg: 11 augustus 1856, nr. 44.

Smeulveen (later Klazienaveen) 
- Overdracht door markegenoten aan DVMKM: 5 december 1853.
- Verkoop door DVMKM aan Firma W.A. Scholten in 1874.
- Vergunning tot vervening en goedkeuring plan van aanleg bij besluit van Gedeputeerde Staten: 
   27 maart 1896, nr. 40.

Amsterdamsche Veld
- Overdracht door markegenoten aan DLOM: 21 juni 1851.
- Verkoop door DLOM aan The Griendtsveen Moss Litter Compagny: 1909.
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Al met al bestonden de Bargervenen na de verkoop en verdeling uit zes Nederlandse en 
één ‘Duitse’ veenkoloniën.101 Door de verkoop enerzijds en de verdeling anderzijds waren 
er ook verschillende eigendomsstructuren ontstaan. Drie gebieden waren in het bezit 
van één maatschappij, één gebied was in handen van een beperkt aantal particulieren en 
een groot veengebied was juist sterk versnipperd over honderden gerechtigden. Door de 
vele eigendomsoverdrachten vond in het Barger-Westerveen en Barger-Oosterveen in de 
loop der tijd een concentratie van het bezit plaats. Voor het Barger-Compascuum gold het 
tegenovergestelde. Hier versnipperde het bezit in de loop der tijd. 

101 Zoals gezegd wordt het Zwartenberger-Compascuum niet in deze scriptie wordt besproken omdat 
er geen waterpassingen bekend zijn. In 1915 is hier een veenschap opgericht en in 1921 werd een 
vergunning voor vervening verleend. 
102 DA: tg 0912, inv. nr. 304. 
103 DA: tg 0912, inv. nr. 304, Reglement op de verveeningen in de provincie Drenthe. Dit reglement 
leverde felle protesten op van verveners en dan vooral de verveners die actief waren in de 
turfstrooiselindustrie.
104 Zoals in hoofdstuk twee is weergegeven was deze gang van zaken in 1819 geformuleerd. 
Zie voor een uitgebreide beschrijving van de regelgeving rondom veenschappen; Coert, 1991, 
Hoofdstuk 21.
105 DA: tg 0912, inv. nr. 304, pag. 4.

Afb. 3.34 Advertenties uit de Oprechte Haarlemsche Courant van 15 juni en 30 oktober 1868. De 
verkoop kon plaatsvinden na de scheiding en verdeling van het veen.

3.4 De bestuurlijke organisatie tijdens de vervening

Er waren zowel overeenkomsten als verschillen in de bestuurlijke organisatie tussen die 
veengebieden met één eigenaar, zoals het Amsterdamsche Veld, het Oosterveen en het 
Smeulveen, en de overige veengebieden met meerdere eigenaren. 

De belangrijkste overeenkomst was dat voor alle verveningen ‘Het Reglement op de 
verveeningen in de provincie Drenthe’ uit 1853 gold. Deze bepaalde dat een vergunning 
voor vervening bij de provincie moest worden aangevraagd.102 Voor alle verveningen van 
enige omvang was het maken van een plan van aanleg een voorwaarde voor de verlening 
van deze vergunning. Ook gold voor alle verveningen dat vijftig centimeter van de 
bovenste laag bolster niet mocht worden gebruikt. Deze bonklaag diende na de vervening 
gemengd te worden met het zand van de zogenoemde dalgronden.103 

De provincie beoordeelde de aanvraag en bracht vervolgens een advies uit aan het rijk. 
Uiteindelijk werd bij Koninklijk Besluit een vergunning voor vervening verleend.104 
Deze gang van zaken duurde tot 1895. Daarna werd de vergunning voor vervening door 
Gedeputeerde Staten verleend.105

Het grootste verschil tussen de gebieden was de wijze waarop het toezicht werd geregeld 
op de uitvoering van het plan van aanleg tijdens de vervening. De drie gebieden met 
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Tabel 3.7 Wijzigingen in reglement van het waterschap Barger-Compascuum 1892 - 1950:

Datum*  Belangrijkste wijzigingen
1909, nr. 26   Breedte van één weg
1913, nr. 49 Wijziging (hoofd)wijkenstructuur en daarmee wegen en kunstwerken. Zie § 3.4.
1917, nr. 38 Wijziging (hoofd)wijkenstructuur en daarmee wegen en kunstwerken. Zie § 3.4.
1923, nr. 48 Wijziging stemgerechtigheid ingelanden en niveau omslag voor algemene kosten. 
1927, nr. 13 Breedte en diepte hoofdkanaal en de noordelijke een hoofdwijk.
1927, nr. 86 Wijziging niveau omslag voor algemene kosten.
1929, nr. 66 Wijziging plaats waar stukken ter lezing worden gelegd.
1931, nr. 9 Wijzigingen in breedte wegen.
1933, nr. 20 Wijziging niveau omslag voor algemene kosten.
1934, nr. 56 Veen dat blijft liggen moet op last van het bestuur waterschap worden verwijderd.
1936, nr. 69 Wijziging bezoldiging bestuur.
1939, nr. 39 Wijziging breedte wegen en werken in aanleg en onderhoud waterschap of ingelanden.  
1949, nr. 68 Toevoeging bij ‘draaibruggen’ van de termen ‘ophaalbruggen of aftrekbatten’.

* Datum is de datum en het nummer van het Provinciaal Blad van Drenthe waarin de goedgekeurde 
wijziging is gepubliceerd. 

Wijziging nr. 86 uit 
1927 als voorbeeld.
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slechts één maatschappij als eigenaar gaven een, met een bankgarantie bekrachtigde, 
‘verklaring van aanvaarding’ af. 106 Deze aanvaarding hield de belofte tot naleving van het 
plan van aanleg in. 

Bij collectieve verveningen zoals het Barger-Westerveen, Barger-Oosterveen en Barger-
Compascuum werd een veen- of waterschap opgericht.107 Het veen- of waterschap 
verzorgde dan namens het collectief van eigenaren de aanvraag van de concessie voor 
vervening. De concessie kwam meestal ook op naam te staan van het veen- of waterschap. 
Bij het Barger-Westerveen en Barger-Oosterveen werd de oprichting van het veen- of 
waterschap tegelijkertijd met de scheiding en het plan van aanleg voorbereid. Vastgesteld 
werd dat alle gronden zoals beschreven in het plan van aanleg zouden worden verenigd in 
een op te richten veen- of waterschap. 

De taak van het veen of waterschap was: “Het bestuur van het Veenschap is belast met het 
toezigt op de verveening, de zorg voor de nakoming der verpligtingen der deelhebbers; 
met den aanleg, het onderhoud van alle werken, welke zijn ten laste van het Veenschap, 
de inning, verantwoording en betaling der ontvangsten en uitgaven en met het verdere 
beheer van de kas van het Veenschap en vertegenwoordigt het Veenschap zoo in als buiten 
regten”.108  

Hoewel de oprichting al wel werd vastgelegd bij de scheiding vond de daadwerkelijke 
oprichting van het veen- of waterschap pas plaats op het moment dat de vervening in 
zicht kwam. Bij het Barger-Westerveen was dit binnen een paar jaar (tabel 3.6). Bij het 
Barger-Oosterveen en Barger-Compascuum zat er door voornoemde vertragingen bij de 
kanaalaanleg decennia tussen. 
In de periode tussen de scheiding en de oprichting van het veen- of waterschap rustte 
de feitelijke verdeling van de gronden, het beheer van de niet gescheiden stukken 
veen etc. bij de volmachten van de marke. In de praktijk waren dit de leden van de 
voorbereidingscommissie van de scheiding.109 

Bij de oprichting van het veen- of waterschap werd het bestuur gekozen uit de groep 
van eigenaren, ingelanden genoemd. De eigenaren hadden tijdens de vergadering van 
ingelanden stemrecht na rato hun bezit in hectares. Tijdens de vervening had zoals gezegd 
het veen- of waterschap het toezicht op de uitvoering van het plan van aanleg. 
Omdat er regelmatig eigendomsoverdrachten plaatsvonden hield het veen- of waterschap 
een lijst met ingelanden bij.110 De eigendomsoverdrachten hadden tot gevolg dat zowel het 
gezelschap dat de vergaderingen van ingelanden bijwoonde als de stemverhoudingen kon 
wisselen. Tijdens deze vergaderingen konden ingelanden zaken aan de kaak stellen. Dit 
betrof vaak zaken als wateroverlast door ongeoorloofde handelen van anderen, een weg die 
niet meer begaanbaar was etc. etc. Zo controleerde men elkaar. Indien iets niet goed werd 
uitgevoerd kon het bestuur ingrijpen. Het werk werd dan in opdracht van het bestuur ten 
laste van de eigenaar uitgevoerd. 

106 Peerbolte, 1976, pag. 36.
107 Een veenschap was een Drents verschijnsel dat in 1882 door de Hoge raad werd verboden. 
Veenschappen werden toen omgezet in waterschappen. Dit is het geval geweest bij het Barger-
Westerveen. Omdat beide vergelijkbaar zijn naar aard en doelstelling wordt op het verschil in deze 
scriptie niet verder ingegaan. Zie voor  een beschrijving van de bestuurlijke gang van zaken rondom 
veen- en waterschappen Coert, 1991, Hoofdstuk 21. 
108 Deze omschrijving was in de acte van scheiding voor het Barger-Westerveen en het Barger-
Oosterveen hetzelfde. 
109 Deze gang van zaken werd geregeld in de voornoemde aktes van scheiding. 
110 Voor Barger-Compascuum zie HA: tg 1.941 Lijsten van stembevoegde ingelanden 1893 – 1909.  
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Hoofdwijken in plan van aanleg beschreven in kapitalen. Hier: Hoofdwijk D
Wegen in plan van aanleg beschreven in Romeinse cijfers. Hier: Weg XII
Jaagpaden in plan van aanleg beschreven in schuine letters. Hier: jaagpad b

Strook van 200m vrijgehouden voor de DKM. 

Afb. 3.35 Inhoudopgave  plan van aanleg en acte van scheiding van het Barger-Westerveen. Onder: Detail 
van de kaart van het waterschap Barger-Westerveen waarin de beschrijving uit het plan is verbeeld.  

Inhoudsopgave Plan van veenaanleg en scheiding  Barger-Westerveen.
I.   Omschrijving der aan te leggen en in te deelen gronden.
II. Van de hoofdwijken, wijken, bruggen, (jaag)vonders.
 Algemeene Bepalingen.
 Omschrijving der Hoofdwijken, Wijken, Bruggen en Jaagvonders.
III. Van de wegen.
 Algemeene Bepalingen.
 Omschrijving der wegen.
IV. Van de Jaagpaden
 Algemeene bepalingen.
 Omschrijving der jaagpaden.
V.   Van de Indeeling
VI.  Constitutie van het Veenschap
VII. Baten.
VIII.Afstand van gronden ten algemeenen nutte.
IX.   Verpligtingen der deelgenooten onderling na scheiding. 
X.  Van deze alzoo omschrevene gronden worden gemaakt 25 deelen of loten, welke geacht 
       worden gelijke waarde te hebben. Vervolgens de lijst met omschrijving van de 25 loten.  
XI.  Lijst der gerechtigden tot de ongescheidene veenmarkte van Noord- en Zuidbarge voor 
       deze verdeeling te zamen gevoegd en verdeeld in 25 waren (elke waar houdende 32 koeweiden).    

* De overige plannen van aanleg hadden een vergelijkbare indeling. Het Barger-Compascuum en 
Smeulveen hadden de hoofdstukken betreffende de oprichting van een veen- of waterschap niet. 
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Ook de hoofdingenieur van de provincie kwam af en toe controleren in het veld. Indien iets 
niet volgens plan van aanleg was uitgevoerd, ontving men bericht van de provincie. Ook 
wijzigingen in het plan van aanleg moesten door Provinciale Staten worden goedgekeurd 
en dat kostte veel tijd. Dergelijke verzoeken werden dan ook alleen in het uiterste geval 
gedaan en uitgebreid besproken in de vergadering van ingelanden. Zo heeft het waterschap 
Barger-Compascuum in de periode 1892 – 1950 slechts dertien keer een wijziging 
doorgevoerd (tabel 3.7). Vaak betrof het kleine wijzigingen die geen of weinig invloed 
hadden op de uiteindelijke inrichtingsstructuur.111

Dit leidde er uiteindelijk toe dat, ondanks vele eigendomsoverdrachten, de waterschappen 
slechts weinig wijzigingen hebben doorgevoerd in het oorspronkelijke plan van aanleg. 
De conclusie is dan ook dat vooral de gerechtigden, of zij die zich als gerechtigde hadden 
‘ingekocht’ in de marke, de inrichtingsstructuur van de collectieve verveningen hebben 
bepaald. De latere eigenaren en verveners hebben op de inrichtingsstructuur een beperkte 
invloed gehad. Was een gebied in handen van één maatschappij dan was deze natuurlijk de 
bepalende factor wat betreft zowel het plan van aanleg als de uitvoering. 

3.5 De ruimtelijke hoofdstructuur: de plannen van aanleg en de realisatie 
(1847 – 1950)

Bij het Barger-Oosterveen, Barger-Compascuum en Smeulveen duurde het nog tientallen 
jaren voordat de vervening begon. In de tussenliggende periode werden plannen van 
aanleg gewijzigd naar aanleiding van een eigendomsoverdracht (Smeulveen), nieuwe 
waterpassingen en boringen (Barger-Oosterveen, Barger-Compascuum) en/of de oplossing 
van het kanaalconflict (Barger-Oosterveen).
Deze eerdere plannen zijn dus niet gebruikt bij de uiteindelijke uitvoering van de 
verveningen. Ze  komen in deze scriptie dan ook niet aan bod.112 Deze scriptie richt zich 
namelijk op het plan dat is uitgevoerd. Natuurlijk worden de wijzigingen in de plannen 
tijdens de verveningen wel besproken. Deze geven immers inzicht in de wisselwerking 
tussen ontwerp en praktijk (afb.3.35)

111 HA: tg 1.939, Reglement Waterschap, 1892, met wijzigingen 1909 – 1949.  Vooral in 1913 
vonden wijzigingen plaats in de ligging van de watergangen. Zie hiervoor paragraaf 3.4 onder 
waterstructuur.
112 Zo zijn mogelijke plannen van de DVMKM voor het Smeulveen en van de DLOM voor het 
Amsterdamsche Veld niet bewaard gebleven. Op basis van topografische kaarten kan de conclusie 
worden getrokken dat ze waarschijnlijk wel een plan van aanleg hebben gemaakt. De nieuwe 
eigenaren hebben echter een totaal ander plan ingediend dat is uitgevoerd. 

Afb. 3.35 Renvooi behorend bij de 
kaart van het Barger-Westerveen op 
de vorige pagina. 
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Noordersloot = grens veenko-
lonie Barger-Westerveen en 
Amsterdamsche Veld. 
Met uitzondering van het 
kanaal Zijtak is er geen water-
verband.  

Stippellijn + schuine weg = 
grens Amsterdamsche Veld en 
marke Schoonebeek. Wijken 
blijven binnen de grens.

Afb. 3.36a Waterstructuur 
bij de ‘punt’ van het Amster-
damsche Veld rond 1910.

Afb. 3.36b Waterstructuur 
bij de twee veenkoloniën 
Emmer-Compascuum en 
Barger-Compascuum in 
1935. 
Het Barger-Compascuum is 
nog in vervening. 

         = Grens koloniën. 
Kavelrichting van beide 
koloniën verschilt en er is 
met uitzondering van het 
kanaal verder geen water-
verband.

Donkerblauwe lijnen = 
gegraven wijken
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Afwaterings- en blokkenstructuur 
Omdat iedere veenkolonie zijn eigen plan van aanleg had, was de grens van de kolonie 
tevens ook de grens van de afwateringsstructuur. Met uitzondering van het kanaal en 
een enkele verbindingswijk waren er geen verbindingen tussen waterwegen van de 
verschillende veenkoloniën. Een goed voorbeeld van het belang van koloniegrenzen is 
de ‘puntvormige‘ grens tussen het Amsterdamsche Veld en de marke van Schoonebeek  
(afb. 3.36a). De waterstructuur van het Amsterdamsche Veld bleef binnen deze punt. Een 
ander voorbeeld is het verschil in richting van de watergangen tussen twee veenkoloniën 
(afb. 3.36b). Dit betekent dus dat iedere veenkolonie in principe zijn eigen waterstructuur 
aanlegde en onderhield. 

Afwateringsstructuur - De afwateringsstructuur van een veenkolonie was hiërarchisch. 
Zoals beschreven ontsloot het hoofdkanaal een heel veengebied en was dus 
grensoverschrijdend. Indien een kanaal door een kanaalmaatschappij werd aangelegd, 
vroeg deze daar apart een concessie voor aan. In het plan van aanleg werd dan op de 
tekening een kanaalstrook weergegeven maar werd het kanaal verder niet omschreven.113 
Omdat de kanalen in het Barger-Compascuum, Amsterdamsche Veld en Smeulveen in 
eerste instantie als hoofdwijk werden omschreven maakten deze wel deel uit van het plan 
van aanleg. Deze hoofdwijken zijn later (in naam) opgewaardeerd tot kanaal. 

Daarnaast had iedere veenkolonie van de Bargervenen een eigen hoofdwijken- en gewone 
wijkenstructuur en een (zwet)slotenstructuur (afb. 3.37). Deze structuren verschilden van 
functie. 

113 Zie paragraaf 3.2 voor omschrijving kanalen in Bargervenen.

Afb. 3.37 Om-
schrijving van 
Hoofdwijk A in het 
plan van aanleg van 
het Barger-Ooster-
veen.
 

Hoofdwijkenstructuur – Op een hoofdwijk waterden meerdere gewone wijken af. Een 
hoofdwijk was dus van belang voor meerdere veenplaatsen. Deze belangrijke functie 
van de hoofdwijken werd ook weerspiegeld in het feit dat vrijwel iedere hoofdwijk een 
naam kreeg, vergelijkbaar met een straatnaam (afb. 3.39 op de volgende pagina). Vooral 
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Barger-Westerveen en Oosterveen 
 1. Oosterwijk
 2. Eerste Boerwijk
 3. Tweede Boerwijk
 4. Veenschapswijk
 5. Veldhuizerwijk
 6. Molenwijk
 7. Lange wijk
 8. Dikke wijk
 9. Machiene Wijk
10. Eerste Zuiderraai
11. Polderwijk
12. Tweede Zuiderraai
13. Hertenbaan

Amsterdamsche Veld
14. Crommelins wijk
15. Meinesz wijk
16. Hoofd- of Dommerswijk (later Dommerskanaal)
17. Als 16 maar later Beeckwijk

Barger-Oosterveen
18. Ensing wijk
19. Schutwijk

vervolg Barger-Oosterveen:
20. Hoofdwijk F
21. Molenwijk
22. Kloostermanswijk
23. Verlengde Dorpshuiswijk
24. Verlengde Meerwijk
25. Kamerlingswijk
26. Hoofdwijk A (later Scholtenskanaal)
27. Kromme wijk
28. Westra’s wijk
29. Kromme wijk

Barger-Compascuum
30. Hoofwijk III
31. Rundiep
32. Steenhuiswijk 

Smeul- of Klazienaveen
33. Willem Albertsvaart
34. Catovaart
35. Margrietavaart
36. Johansvaart 
 

Afb. 3.38 Namen van de hoofdwijken in 
de Bargervenen. 
Nummer op de kaart = nummer naam
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in gebieden in eigendom van één partij werden hoofdwijken vernoemd naar (familieleden 
van) initiatiefnemers of verveners (afb. 3.38 en 3.39). In de plannen en kaarten van aanleg 
werden hoofdwijken met kapitalen weergegeven. 

114 In het Klazienaveen was het geplande profiel van de hoofdwijken in eerste instantie gelijk aan 
die van het Scholtenskanaal, namelijk dertien meter breed. Rond 1905 is dit veranderd in het profiel 
zoals weergegeven in afbeelding 3.40.  

   Willem Albert Scholten    X  Klaaszien Sluis
       (1819 – 1892)               (1821 – 1893)

Jaantje     Jan Evert Scholten    Albert Willem 
(1848 – 1849)      (1849 – 1918)     (1850 – 1851)
       X
     Geesien Mulder
       (1852 – 1944) 

Willem Albert  Margrieta Sophia Jantina    Johan Evert     Cato Johanna      Johan Bernard
(1871 – 1932)        (1872 – 1958)     (1875–1875)     (1877 – 1953)    (1882 – 1966) 

Foto van 
Jan Evert
Scholten

Afb. 3.39 Stamboom fam. Scholten. De hoofdwijken zijn vernoemd naar de kinderen van Jan Evert, 
de opvolger van de grondlegger Willem Albert Scholten

In de plannen van aanleg werd naast een omschrijving van de ligging van de hoofdwijken 
ook het profiel en het tijdstip en de snelheid van aanleg in de algemene bepalingen 
vastgesteld. Hoofdwijken werden voor gezamenlijke rekening van de ingelanden 
aangelegd en onderhouden. Indien een hoofdwijk de grens van de veenkolonie zou 
(kunnen) overschrijden dan werd dat vermeld. 

Omdat iedere kolonie een eigen plan had, verschilde het profiel van een hoofdwijk per 
veenkolonie (afb. 3.40). In alle veenkoloniën waren ze echter minimaal tien meter breed.112 

Het graven van een hoofdwijk ving aan op het moment dat het kanaal de beoogde 
aansluiting had bereikt. De snelheid waarmee een hoofdwijk moest worden gegraven 
varieerde van honderd (Barger-Oosterveen) tot driehonderd meter (Barger-Westerveen) per 
jaar.  

3.40 Verschillende 
profielen hoofd-
wijken. 

blauw = breedte 
berekend op basis 
opgegeven talud
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Afb. 3.41 Kanalen en hoofdwijken-
structuur van het Barger-Westerveen, 
het Oosterveen en het Amsterdamsche 
Veld West geprojecteerd op de Recon-
structiekaart Pleistoceen Reliëf 1860. 

Stippellijn = grens veenkolonie

Hoogtes in cm +A.P.
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Hoewel het plan van aanleg de exacte ligging van de hoofdwijk gaf, gaf het geen antwoord 
op de vraag waarom voor een bepaalde richting was gekozen. Een auteur die de dagelijkse 
praktijk van de verveningen goed kende was H.L. Stemfoort, rijksmeter en taxateur van 
de turf in Drenthe in de periode dat landelijke turfaccijns werd geheven (1834 – 1864).115 
In zijn ‘Handboek voor Veengraverij en Landontginning in de Hooge Veenen, en al 
wat daartoe behoort, met platen, tabellen, voorbeelden en berekeningen’ uit 1847 stelt 
Stemfoort dat het vooral ‘de zandbodem’, het Pleistoceen reliëf, van belang was voor 
de richting van de hoofdwijken. Het was van belang omdat “bij het graven der wijken, 
de minste zandhoogten zullen worden ontmoet, waardoor onnoodige kosten worden 
vermeden”.116 

Ook uit onze analyse blijkt dat het Pleistoceen reliëf een belangrijke factor was bij de 
keuze van richting van de hoofdwijken. Wanneer de hoofdwijkenstructuur van het Barger-
Westerveen, Oosterveen en Amsterdamsche Veld op de Reconstructiekaart Pleistoceen 
reliëf 1860 wordt geprojecteerd dan wordt het reliëf van de westelijke uitloper van de 
Hondsrug weerspiegeld in de hoofdwijkenstructuur (afb. 3.41). Zo liggen in het Barger-
Westerveen de hoofdwijken bij de Hondsrug min of meer evenwijdig aan deze rug 
waardoor ze diagonaal richting de Verlengde Hoogeveensche Vaart lopen. De hoofdwijk 
tussen de beide Hondsruguitlopers volgt de laagte in de pleistocene ondergrond. Ook werd 
rekening gehouden met het microreliëf. Zo waterden de hoofdwijken af van de aanwezige 
dekzandkop in het Barger-Westerveen. 

In tegenstelling tot oude agrarische veenontginningen werd bij de verveningen vrijwel 
geen rekening gehouden met het reliëf van het veenoppervlak (afb. 3.42.). Zo zouden in 

115 Gerding, 1995, geeft in hoofdstuk 3.1 van zijn dissertatie een uitgebreide samenvatting van het 
boek van Stemfoort. Ook Gerding beschouwt Stemfoort als een betrouwbare gids voor de techniek 
van de verveningen. Ook andere auteurs zoals Keuning, 1933 en Visscher, 1940 noemen kort het 
Pleistoceen reliëf als factor. 
116 Stemfoort, 1847, pag. 11.

Afb. 3.42 Kanalen en hoofdwijken-
structuur geprojecteerd op de Recon-
structiekaart Veenreliëf 1860. 
Hoogtes zijn in cm +A.P.

Zie legenda hoogtes op
pagina hiernaast.
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Afb. 3.43 Kanalen en hoofdwijkenstructuur Barger-Oosterveen, Bar-
ger-Compascuum en Smeulveen geprojecteerd op de Reconstructiekaart 
Pleistoceen Reliëf 1886. 

Hoogte in cm +A.P.

Stippellijn = grens 
veenkolonie
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het Barger-Westerveen hoofdwijken óver het ‘veenkussen’ afwateren op het kanaal. Zonder 
kunstwerken is dit niet mogelijk. De hoofdwijk bij de veenbeek Bargerbeek lag in een 
laagte op zowel het veen als de pleistocene ondergrond.117 

Wanneer de hoofdwijkenstructuur van het gebied ten oosten van de Hondsrug wordt 
geprojecteerd op de Reconstructiekaart Pleistoceen Reliëf 1886 dan wordt de aanwezigheid 
van de oostelijke uitloper van de Hondsrug ook weerspiegeld in de hoofdwijkenstructuur 
(afb. 3.43). Op de allerhoogste delen waren zelfs geen hoofdwijken gepland. De hoge 
ligging zorgde ervoor dat de aanleg van (hoofd)wijken hier niet loonde omdat dan te diep 
moest worden gegraven om op het kanaal af te kunnen wateren. (afb. 3.44). 
Ook ten oosten van de Hondsrug werd rekening gehouden met het microreliëf. Zo werd bij 
de Postwegrug in het Smeulveen een aparte hoofdwijk aangelegd. 

117 Zie ook hoofdstuk twee pag. 47 de kaart en beschrijving van de veenbeek Bargerbeek.

Afb. 3.44 Doorsnede A - A’. Op de hoogste delen van de Hondsrug waren geen (hoofd)wijken ge-
pland omdat voor de aansluiting op het kanaal te diep in de pleistocene ondergrond moest worden 
gegraven. 

Veenpakket. Hoogte in m + A.P. 
Pleistocene ondergrond in m + A.P. Na de vervening wordt deze 50 cm 
hoger door het opbrengen van bonkaarde. Lijn = waterpeil 16.00 m +A.P.
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Hoogte in cm +A.P.

Stippellijn = grens 
veenkolonie

Afb. 3.45 Kanalen en hoofdwijkenstructuur Barger-Oosterveen, 
Barger-Compascuum en Smeulveen geprojecteerd op de Recon-
structiekaart Veenreliëf 1886. 
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Wanneer de hoofdwijkenstructuur op de Reconstructiekaart  Veenreliëf 1886 wordt 
weergegeven dan valt de hoofdwijk in het veenbeekdal van de Runde op. Deze had 
waarschijnlijk een andere functie dan gebruikelijk. Er waterden namelijk geen gewone 
wijken op af (afb. 3.45 en 3.47).118 Het is dus niet gebruikt voor vervoer van turf en heeft 
waarschijnlijk alleen een afwateringsfunctie gehad. Ook verdween het zuidelijk deel van 
deze hoofdwijk in 1913 (tabel 3.7). 

De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat bij het ontwerp van de hoofdwijkenstructuur 
in het plan van aanleg rekening werd gehouden met het Pleistoceen reliëf. Hierbij moest 
een hoofdwijk op de plek waar het uitmondde in het kanaal natuurlijk wel hetzelfde 
waterpeil als het kanaal krijgen. Anders moest er immers een sluis in iedere hoofdwijk 
worden gebouwd. Het kanaal was dan ook verdeeld in een aantal ‘panden’. Door middel 
van sluizen in het kanaal kreeg ieder pand zijn eigen waterpeil dat zo goed mogelijk 
aansloot bij het Pleistoceen reliëf in de directe omgeving. Zo hoefde niet iedere hoofdwijk 
een eigen sluis te hebben. Op deze manier kreeg een kanaalpand, hoofdwijk en alle wijken 
die op de hoofdwijk aansloten, een heel gebied dus, één waterpeil van dat bepaalde 
kanaalpand (afb.  3.47 op de volgende pagina). 

In paragraaf 3.2 werd duidelijk dat het waterpeil van kanalen niet alleen afhankelijk 
was van het Pleistoceen reliëf, maar ook van gemaakte afspraken. Zo werd in de eerder 
genoemde overeenkomst tussen de DKM met de markegenoten vastgelegd dat ten oosten 
van de Hondsrug het kanaalpeil niet hoger mocht zijn dan 16.00 m +AP. Dit betekende 
voor de DKM dat zij dieper door de Hondsrug moest graven (afb. 3.46).

118 In zowel het eerste plan van aanleg van Van Holthe tot Echten c.s. gemaakt bij de scheiding in 
1866 als het eerste reglement van het Waterschap Barger-Compascuum uit 1892 werd de afwatering 
van de gewone wijken niet beschreven. Pas bij de wijzigingen in 1913 werd de wijze van afwatering 
vastgelegd. 

Afb. 3.46 De verlengde Hoogeveensche Vaart bij het huidige Klazienaveen. Het hoge 
talud geeft de diepe ingraving in de Hondsrug goed weer. 
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13,15 m
14,65 m
16,00 m
17,00 m
18,30 m 
18,00 m
14,80 m
13,60 m
12,50 m
sluis

Peilvakken in m +A.P. 

Afb. 3.47 Kanalen, hoofdwijken en waterpeilvlakken. Op volgende pagina inclusief wijken. 
Waterpeilen zoals weergegeven in de reglementen van de waterschappen, kaarten bij plannen van 
aanleg en de eindbeslissing over de kanaalrichtingen. Tussen de verschillende peilvlakken ligt 
altijd een sluis. 

Afb. 3.48 Heemkerksluis 
bij Erica overbrugde sa-
men met de Kalffsluis het 
hoogteverschil van 13,15 
m naar 16,00 m +A.P. bij 
de westelijke uitloper van 
de Hondsrug. De foto geeft 
het verschil in waterpeil 
voor en na de sluis goed 
weer. In de sluis ligt een 
turfschip.
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Voor de structuur van de hoofdwijken betekende dit peil van 16.00 m +AP dat voor de 
hoger gelegen oostelijke uitloper van de Hondsrug werd gekozen voor een ‘indirecte’ 
afwatering op het kanaal. Een hoofdwijk, met het peil van 18.00 m +AP, waterde eerst 
richting zuiden af. Zo konden ook de wijken van dit hoog gelegen gebied op deze 
hoofdwijk afwateren. In het lager gelegen zuiden werd het water door middel van een sluis 
op het kanaalpeil van 16.00 m +AP gebracht. Op deze manier werd gebruik gemaakt van 
het aanwezige reliëf. 

De conclusie is dat in reliëfrijke gebieden zoals het Barger-Westerveen en Barger-
Oosterveen alléén de hoofdwijken uitmondden op het kanaal en dan ook nog op slechts 
enkele plaatsen. Hierbij werd zoveel mogelijk uitgegaan van het aanwezige Pleistocene 
reliëf van de ondergrond. In tegenstelling tot agrarische veenontginningen was het reliëf 
van het veenoppervlak bij de aanleg van de hoofdwijkenstructuur van weinig belang.119 

119 In de Bargervenen lijkt het waarschijnlijk dat bij de veenbeken rekening werd gehouden met het 
veenreliëf. De gekanaliseerde beek werd tijdens de verveningen dan getransformeerd tot hoofdwijk 
waar al dan niet gewone wijken op afwaterden. 

13,15 m
14,65 m
16,00 m
17,00 m
18,30 m 
18,00 m
14,80 m
13,60 m
12,50 m
sluis

Peilvakken in m +A.P. 

Afb. 3.47 Kanalen, hoofdwijken, gewone wijken en waterpeilvlakken. 
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Afb. 3.49 Blokindeling en 
hoofdwijken Barger-Wes-
terveen

Afb. 3.50 Blokindeling 
en hoofdwijken Smeul-
veen
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Blokkenstructuur – Aansluitend op de hoofdwijkenstructuur werd bij de twee ‘collectieve’ 
verveningen, het Barger-Westerveen en Barger-Oosterveen, en verder bij het Smeulveen 
het gebied verdeeld in blokken. Bij de collectieve verveningen was de belangrijkste reden 
voor deze blokindeling de veelheid aan werken die moesten worden aangelegd: werken 
zoals hoofdwijken, wijken, sluizen, bruggen, vonders, wegen en voetpaden die veelal voor 
rekening kwamen van de ingelanden. Hiervan werd geacht dat niet iedere ingelande baat 
had bij álle werken. Binnen een blok werden de ingelanden geacht dit wel te hebben en 
konden de kosten van aanleg en onderhoud aan hen worden toegerekend.120 Bij voorkeur 
had ieder blok dus een eigen een hoofdwijk en hingen beide samen. 

Deze samenhang wordt goed weerspiegeld in het Barger-Westerveen waar ieder blok zijn 
eigen hoofdwijk had (afb. 3.49). In het Barger-Oosterveen was dit echter minder het geval 
(afb. 3.51). De Hondsrug, verhinderde dat tegen redelijke kosten de hoofdwijken direct 
afwaterden op het kanaalpeil 16.00 m +A.P. Daarnaast speelde hier ook de keuze voor de 
noordoostelijke kanaallijn een rol. Sommige blokken lagen te ver van het kanaal voor een 
directe aansluiting. In dat geval zorgde één hoofdwijk voor de ontsluiting van meerdere 
blokken. 

Ondanks dat het Smeulveen geen collectieve veenkolonie was en een verdeling van 
de kosten dus niet aan de orde was, was het verdeeld in vijf blokken. Een mogelijke 
verklaring voor de blokindeling is dat ieder blok een eigen afwateringstructuur had (afb. 
3.50). Het derde blok had geen hoofdwijk. Hier waterden de wijken direct af op het kanaal. 
Het aanwezig geringe Pleistoceen reliëf maakte een dergelijke afwatering mogelijk. 

120 Coert, 1991, pag. 345.

Afb. 3.51 Blokindeling 
en hoofdwijken Barger-
Oosterveen
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Afb. 3.52 Wijzigingen in het plan van aanleg in de hoofdwijkenstructuur tijdens de verveningen.
Grote tekening: Hoofdwijkenstructuur na alle wijzigingen geprojecteerd op de Reconstructiekaart Pleisto-
ceen reliëf 1886. Kleine tekeningen: oorspronkelijke plan vóór de wijziging. 

Hoogte in cm 
+A.P.

Stippellijn = grens 
veenkolonie
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Realisatie ontworpen structuur – De vervening en dus de aanleg van de 
afwateringsstructuur heeft meer dan honderd jaar aangehouden. Ondanks de lange 
tijdsduur tussen ontwerp en realisatie is de hoofdwijkenstructuur vrijwel geheel conform 
de plannen van aanleg aangelegd. Uit de analyse van de plannen van aanleg, jaarverslagen 
en kaartvergelijkingen blijkt dat tijdens de verveningen slechts een paar wijzigingen in het 
oorspronkelijke plan van aanleg zijn doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen hingen 
veelal samen met het Pleistoceen reliëf.121 

Zo is Hoofdwijk A in het Barger-Oosterveen richting Hondsrug slechts gedeeltelijk 
aangelegd (afb. 3.52). Daarvoor in de plaats kwam de zo genoemde Kromme wijk op een 
lager gelegen gebied ten oosten van de oorspronkelijk geplande hoofdwijk.  
Een dergelijke wijziging betrof ook het noordwestelijke deel van het Barger-Compascuum. 
Hier werd het ontwerp in 1913 zodanig gewijzigd dat de hoofdwijk niet meer over een 
dekzandkop zou lopen maar daarvoor zou afbuigen waardoor het in een laag gelegen 
gebied kwam te liggen (afb. 3.52).122 
De andere wijzigingen in het Barger-Compascuum betroffen vooral de veenbeek de Runde. 
Deze werd in de eerste plannen van aanleg als hoofdwijk weergegeven. In de loop der tijd 
kwam het zuidelijke gedeelte te vervallen. Met het veen verdween hier immers ook de 
veenbeek. Ook degradeerde een hoofdwijk richting deze beek tot een gewone wijk. 
Tenslotte is in het zuidwesten van het Barger-Oosterveen een hoofdwijk anders aangelegd. 
In het oorspronkelijke plan liep hier een hoofdwijk deels weer de Hondsrug op. In het 
gewijzigde plan kwam deze hoofdwijk te vervallen en werd een sluis zuidelijker, tussen 
het zesde en zevende blok, gepland en aangelegd (afb. 3.52). Al met al was sprake van een 
beperkt aantal wijzigingen in de hoofdwijkenstructuur. 

Structuur gewone wijken – Gewone wijken hadden een beperktere functie dan een 
hoofdwijk. Ze waren alleen bedoeld voor de afwatering en turfafvoer van de twee 
aanpalende veenplaatsen. In de plannen van aanleg werd de ligging van de aan te leggen 
wijken niet omschreven en werd alleen het aantal wijken genoemd (afb. 3.37 ). Het profiel 
van een wijk was ook smaller dan die van een hoofdwijk (afb. 3.53). Tenslotte werden 
gewone wijken voor rekening van de individuele verveners van de twee aanpalende 
veenplaatsen aangelegd en onderhouden. 

121 Daarnaast is het profiel, de breedte, van een aantal hoofdwijken al gaande de vervening 
gewijzigd. Dit had geen invloed op de ligging van de hoofdwijk. 
122 HA: inv. nr. 1939, in de wijziging van het reglement staat geen reden vermeld. Op basis van de 
reconstructiekaart lijkt het aannemelijk dat het reliëf hier een rol heeft gespeeld. 

Afb. 3.53 Profiel 
gewone wijken. 

blauw = breedte 
berekend op basis van 
opgegeven talud.
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Afb. 3.54 Waterstructuur geprojecteerd op de Reconstructiekaart 
Pleistoceen Reliëf 1886. 
Zwarte stippellijn: grens veenkolonie.

Hoogte in cm 
+A.P.
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Gewone wijken werden, indien mogelijk, loodrecht op hoofdwijken aangelegd. Ze lagen 
vrijwel altijd op een regelmatige afstand van elkaar. In de Bargervenen was deze 200 
meter. Aan beide zijden van een wijk lag dus een veenplaats van 100 meter breed (25 
roeden). Deze breedte van 25 roeden was volgens Stemfoort beter dan de 20 roeden uit 
eerdere verveningen omdat uit ondervinding was gebleken dat “pl.m. 10 dier roeden van 
de breedte langs de geheele lengte der plaats zullen moeten zijn vergraven tot afwerping 
van koopschat, renten, kosten van aanleg enz.; gevolgelijk kan bij  eene breedte van 20 
roeden, slechts de halve veenplaats met winst worden verveend.”.124 Breder dan 25 was ook 
niet voordelig, want dan werden de kosten van het transporteren van de turf naar de wijk te 
hoog. 

Al met al betekent dit dat de regelmatige structuur van de gewone wijken voornamelijk 
werd bepaald door werktechnische en financiële overwegingen. Echter, omdat bij de aanleg 
van de hoofdwijken rekening was gehouden met het reliëf, waterden daar de gewone 
wijken zo veel mogelijk op een ‘natuurlijke’ wijze op af (zie afb. 3.55). In die zin was dus 
het Pleistoceen reliëf wel van belang. 
 
In de reliëfrijke Bargervenen waterden de meeste wijken af op een hoofdwijk. Alleen in 
minder reliëfrijke gebieden konden gewone wijken direct afwateren op het kanaal. In de 
Bargervenen was dit alleen mogelijk in delen van het Barger-Compascuum, het eerste blok 
van het Barger-Oosterveen en het derde blok van het Smeulveen (afb. 3.54). In alle andere 
gebieden was dus een tussenstap, een hoofdwijk, noodzakelijk. 

Afb. 3.55 Waterstructuur gepro-
jecteerd op de Reconstructiekaart 
Pleistoceen Reliëf 1860. 

Zie voor legende 
hoogtes pagina 
hiernaast.
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Afb. 3.57 Gebied in het Barger-
Oosterveen dat niet door wijken 
maar sloten is verveend (zwart ka-
der). Onder: de topografische kaart 
van dat gebied van  1985.   

wijk

sloot

Afb. 3.56 Wijken 
dienden voor de 
afwatering en de 
afvoer van turf. 
Hier: Een turf-
schip in een wijk. 
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Niet alle gewone wijken zijn aangelegd of conform het geplande profiel uit het plan 
van aanleg gerealiseerd. Op het moment dat een hoofdwijk kwam te vervallen zoals een 
gedeelte van Hoofdwijk A in het Barger-Oosterveen dan gold dat natuurlijk ook voor de 
geplande wijken. 
Daarnaast zijn op de oostelijke uitloper van de Hondsrug geen wijken maar voornamelijk 
smallere sloten aangelegd (afb. 3.57). De structuur was hier dus wel conform het 
plan echter niet als wijken- maar slotenstructuur. Een mogelijke verklaring ligt in het 
landgebruik. In deze gebieden is alleen de bovenste veenlaag afgegraven.

Ook in het oostelijke gedeelte van het Amsterdamsche Veld is een dergelijke sloten-
structuur gerealiseerd. Tijdens de vervening week de verkavelingstructuur af van het 
plan van aanleg omdat dit gebied door een smalspoor is verveend ten behoeve van de 
turfstrooiselproductie (afb. 3.58).124 Nadat de vervening hier rond de jaren tachtig van de 
vorige eeuw was gestaakt, zijn hier, redelijk conform de structuur uit het plan van aanpak 
uit 1924, gewone sloten aangelegd (afb. 3.58). Overigens behoort een gedeelte van dit 
gebied tegenwoordig tot het natuurreservaat Bargerveen.125

124 Zie ook de volgende paragraaf over het afwijkende landgebruik in het Amsterdamsche veld.
125 Het merendeel van het natuurreservaat is wel (gedeeltelijk) verveend. Nadat het gebied een 
natuurreservaat werd, zijn deze water- en verkavelingstructuren verdwenen. 

Afb. 3.58 Amsterdamsche veld. boven: plan van aanleg op topografische kaart van 1929, midden:  ver-
vening d.m.v. smalspoor rond 1964, onder; na vervening in 2005. Oost = natuurreservaat Bargerveen
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Afb. 3.59 Links: Gebied in het Smeulveen  op de Postwegrug dat deels door sloten is verveend. 
(zwart kader) Waterstructuur is geprojecteerd op de reconstructiekaart Pleistoceen reliëf 1886.  
Rechts: Hetzelfde gebied dat deels door sloten in vervening is in 1975. Dit gebied is tegenwoordig 
het veenrecreatiepark Berkenrode.  

Afb. 3.60 Impressies verveningen.

Links: Een grup. De ontwatering van het veen 
begint met het graven van een grup of raai. 

Linksonder: Afkrooien. Na de eerste droogleg-
ging wordt begonnen met het opsplitten van de 
veenplaats. Aan beide zijden van de hoofdraai 
wordt eerst de bonkaarde zijwaarts afgekrooid 
(kruien) op het er naast liggende veen. 

Rechtsonder: Splitting. Daarna wordt het veen 
tot op het zand afgegraven. Deze sleuf wordt 
splitting genoemd. 
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Tenslotte zijn in het zuidoosten van het Smeulveen deels sloten in plaats van wijken 
aangelegd. Mogelijk hing dit samen met een combinatie van én de aanwezigheid van 
de Berkenroderug én het landgebruik (afb. 3.59). De Firma W.A. Scholten richtte zich 
namelijk vooral op de turfstrooiselproductie.126  Tegenwoordig is dit het recreatiegebied 
Berkenrode.

Niet alle plannen van aanleg vermeldden de aanleg van (zwet)sloten. Indien beschreven 
waren het vaak sloten langs wegen of de grens tussen twee veenplaatsen of twee 
veenkoloniën. Veelal werd een breedte van één meter en een diepte van 80 cm voor deze 
sloten vastgesteld. Veel zwetsloten werden alleen óp het veen gegraven en niet zoals 
wijken in het zand. Ze zijn dan ook veelal tijdens of na de vervening verdwenen.

Conclusies – De  eerste conclusie van het bovenstaande is dat de hoofdwaterstructuur in 
belangrijke mate is bepaald door het Pleistoceen reliëf. In reliëfrijke gebieden werden de 
venen door middel van een tussenstap, een hoofdwijk, ontsloten. Op deze manier werd 
maximaal gebruik gemaakt van de natuurlijke afwateringsmogelijkheden. In minder 
reliëfrijke gebieden konden gewone wijken direct worden aangesloten op het kanaal. 
De tweede conclusie is dat de plannen van aanleg wat betreft waterstructuur, zij het met 
enkele wijzigingen, vrijwel geheel zijn uitgevoerd. In hoger gelegen delen zijn gewone 
wijken deels in een gewijzigd profiel, namelijk als sloot, aangelegd. Dit betekent dat rond 
1950 vrijwel overal, met uitzondering van die gebieden die nog in vervening waren, een 
waterstructuur conform het plan van aanleg lag. Vanaf de jaren vijftig is de waterstructuur 
sterk veranderd. Vooral de eisen van de landbouw, de uitbreiding van de stad Emmen, de 
aanleg van kassengebieden en de veranderende waterstaatskundige eisen waren debet aan 
deze reconstructie. 

Verkavelingsstructuur en landgebruik 
Vervening was een tijdrovende zaak. Voordat gestart kon worden moest het veen eerst 
worden ontwaterd zodat het droog genoeg en bruikbaar was om te vervenen. Te nat veen 
verzakt namelijk en kan niet systematisch worden afgegraven. Deze voorbereidingstijd 
nam al gauw vier tot tien jaar in beslag waarin door middel van het graven en verdiepen 
van greppels het veen voldoende droog werd.127  
Vervolgens moest ook de hoofdontsluiting, het kanaal, eerst het te vervenen gebied 
bereiken. In de verschillende overeenkomsten tussen kanaalmaatschappijen en de marke 
werd een voortgang tussen de honderd en driehonderd meter per jaar afgesproken.128 Pas 
op het moment dat het kanaal het punt had bereikt waar een (hoofd)wijk was gepland, 
kon worden gestart met het graven van de betreffende (hoofd)wijk. Ook dit ging met een 
snelheid van honderd tot tweehonderd meter per jaar. Voordat een perceel geheel verveend 
was, was men dus jaren verder. 
Voor het gebied ten oosten van het huidige Erica kwam daar de al vaak genoemde 
vertraging als gevolg van het conflict tussen beide kanaalmaatschappijen nog bij. Dit 
betekende dus dat de eigenaren van deze gebieden decennialang moesten wachten voordat 
de vervening kon beginnen. 

De vraag is nu: Wat gebeurde er al die tijd met het veen? Hetzelfde als de marke daarvoor 
ook al deed op het veen, namelijk agrarisch gebruiken, eerst voor de boekweitteelt en 
later ook voor andere gewassen. Echter, er was een verschil tussen de oude markesituatie 

126 Zelfs de naam firma W.A. Scholten werd veranderd in N.V. Veenderij en Turfstrooiselfabriek 
Klazienaveen.
127 Stemfoort, 1847, pag. 12. De greppels, werden gegraven op de plaatsen waar later (hoofd)wijken 
kwamen.
128 DA: tg 0574, inv. nr. 12. Overeenkomsten van de marke Noord- en Zuidbarge. 
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Afb. 3.61 Boven: Barger-
Oosterveen rond 1910 en 
links; Barger-Compascuum 
rond 1905: landbouw óp 
het veen binnen verkave-
lingstructuur van de plan-
nen van aanleg. Zowel in 
het Barger-Oosterveen als 
Barger-Compascuum zijn 
op dat moment nog geen 
(hoofd)wijken gegraven.

Dubbele stippellijn op de 
kaarten = ligging toekom-
stige (hoofd)wijk.

Donkerblauwe lijn = 
Verlengde Oosterdiep 
slechts tot hier gegra-
ven.
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en de nieuwe situatie waarin eigenaren een aantal veenplaatsen bezaten. In de nieuwe 
situatie vond het agrarisch gebruik meestal plaats binnen de verkavelingstructuur zoals 
die was vastgelegd in het plan van aanleg. Dit betekent dat niet meer zoals voorheen de 
boekweitakkers vanaf de Hondsrug of vanaf de beken in smalle stroken werden aangelegd. 
De kavelrichtingen waren nu conform plan. Een goed voorbeeld is het Barger-Oosterveen 
waarin het plan van aanleg verschillende kavelrichtingen voorzag. Conform deze 
richtingen lagen hier rond 1900 de landbouwakkers. Hetzelfde vond plaats in de andere 
veenkoloniën (afb. 3.61). Dus al vóór de vervening was de verkavelingsstructuur zichtbaar 
in het veld.  

Boekweitteelt – De boekweitteelt werd dan ook vastgelegd in overeenkomsten, 
markeverdelingen en plannen van aanleg. Zo werd in de overeenkomst tussen de DKM 
en de marke bepaald dat de markegenoten het recht hadden te boekweiten voor zover zij 
niet de aanleg van het kanaal belemmerden.129 Ook in de acte van scheiding en plan van 
aanleg van het Barger-Westerveen en Barger-Oosterveen werd bepaald dat de toenmalige 
gebruikers nog tien jaar het recht hadden uit te boekweiten.130 Bij de markeverdeling van 
het Barger-Oosterveen werd bij de bepaling van de kwaliteit van de veenplaatsen zelfs een 
onderscheid gemaakt naar de mate waarin een perceel was beboekweit (afb. 3.62). Ten 
tijde van de scheiding was al een groot deel van het Barger-Oosterveen bewerkt (geweest) 
(afb. 3.63). Dit betekent dat de boekweitteelt niet alleen wijd verspreid was maar ook dat in 
overeenkomsten werd beoogd dat deze kon worden voortgezet. 

129 DA: tg 0574, inv. nr. 12, pag. 29 en 30 van het 2e contract uit 1859. Dit gold voor 
verhuurcontracten die voor 1858 waren afgesloten. 
130 DA: tg 0574, inv. nr. 10, Barger-Westerveen en DA: tg 0794, inv. nr. 10264, Barger-Oosterveen.

Afb. 3.62 Lot-
nummer twee 
uit acte van 
scheiding: Bar-
ger-Oosterveen: 
onderscheid naar 
mate waarin een 
perceel is be-
boekweit.  
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Totaal areaal alle gewassen in ha.

Percelen 100% 
‘thans beboekweit’
Percelen 100% ‘onbe-
werkt veen’
Percelen van Lotnummer 
twee 

3199

3771

5473
4250
5380
5115

6025

7505
8030

8734
10333
9827 Tabel 3.9 Landbouwgewassen

Afb. 3.51 Landgebruik in het gehele Barger-Oosterveen op basis acte van scheiding in 1867. 
Met spreiding lotnummer twee van afb. 3.50 als voorbeeld.  
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Ook de ‘externe’ partijen ontdekten het voordeel van het agrarische gebruik van het 
veen in de periode vóór de vervening. Zo vermeldde de directie van de DVMKM in haar 
jaarverslag over 1856: 
 “Van het boekweiten der veenderijen en den opbrengst van dien, heeft men in het plan 
(=plan van oprichting) echter ter loops melding gemaakt; bij de opgave der vermoedelijke 
inkomsten heeft men daarvoor niets uitgetrokken. Het is intusschen eene waarheid dat het 
boekweiten van de Emmerveenen (=Smeul- en Oosterveen) ons alreeds f 22156,09 vrij geld 
heeft opgebragt, en dat de veengronden onder Orvelte ook zeer goede uitkomsten belooven. 
Wij zullen ons beijveren om daarvan meer en meer partij te trekken”.131

Nijboer geeft in zijn scriptie over de DVMKM een overzicht van de jaarlijkse inkomsten 
van de verhuur van boekweitpercelen en de verkoop van eigen boekweit in het Ooster- en 
Smeulveen over de periode 1859 – 1972.132 Hoewel de opbrengsten sterk wisselden, heeft 
de boekweitteelt inclusief het hiervoor genoemde bedrag f 44.564,- opgebracht.133 Al met 
al werd de boekweitteelt ook voor de DVMKM een normaal landgebruik waarvan de 
opbrengsten jaarlijks in de directieverslagen werden vermeld. 

Ook in het Amsterdamsche Veld en het Barger-Compascuum werden boekweitkolonies 
door de nieuwe eigenaren gesticht. Van Holthe tot Echten schreef in zijn boek ‘De 
Gemeente Emmen’ uit 1862 dat na aankoop van het Barger-Compascuum door de nieuwe 
eigenaren “eene aanzienlijke hoeveelheid boekweitakkers” waren aangelegd.134 In het 
Amsterdamsche Veld verpachtte de DLOM vooral in het meest afgelegen oostelijke deel 
ten noorden van de grens met Schoonebeek het veen aan Duitse boekweitboeren. 

De conclusie is dan ook dat na de markescheiding  zowel de markegenoten als ‘externe’ 
eigenaren zich richtten op agrarisch gebruik óp het veen. Hiermee werd het historisch 
gebruik van het veen in ‘een nieuw jasje’, namelijk de verkavelingstructuur volgens het 
plan van aanleg, voortgezet. 

In eerste instantie richtte men zich vooral op de boekweitteelt. In de periode 1850 – 1880 
was boekweit dan ook het meest verbouwde gewas in de gemeente Emmen (tabel 3.9). In 
deze periode nam het areaal boekweit ook sterk toe. Dit duidt op een toenemende omvang 
van het gebruik van het veen. 
Eén van de verklaringen voor de toename van het areaal boekweit in de periode 1850 – 
1880 is de toenemende afwatering. Aanvankelijk kon men alleen in die gebieden boekweit 
verbouwen waar al sprake was van een redelijk goede natuurlijke afwatering. Dit was 
vooral het geval op de uitlopers van de Hondsrug, langs de Runde en bij het Zwarte Meer. 
Van Holthe tot Echten verwoordde in 1862 het als volgt: “De boekweitakkers worden 
zoveel mogelijk met paarden bewerkt. Doch dit is alleen mogelijk in die gedeelten, waar 
behoorlijke afwateringen zijn, hetgeen in het zuidoostelijke gedeelte van de marke van 
Barge niet het geval is”.135 Het was dus zaak om meer veen verder af te wateren waardoor 
het rendabel kon worden gemaakt. 

131 DA: tg 0208, Archief DVMKM, inv. nr. 38, notulen over 1856, pag. 15.
132 Nijboer, z.j., pag. 19. Zoals eerder is vermeld verkocht de DVMKM het Smeulveen in 1874. 
133 Volgens Nijboer was over de periode 1859 – 1872 de totale opbrengst uit verhuur f 13.801,32 en 
de opbrengst uit eigen verkoop f 8606,83. 
134 Van Holthe tot Echten, 1862, pag. 26.
135 Van Holthe tot Echten, 1862, pag. 9.
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Afb. 3.64 Afname veendikte in de periode 1860 - 1886. Afname in centimeters

Afb. 3.65 De turf (zwartveen) werd in lagen, zogenoemde veenbanken afgegraven.   
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Inklinking veen - Door de start van de verveningen in het Barger-Westerveen en de aanleg 
van greppels in de overige veengebieden werden steeds grotere gebieden ontwaterd en 
klonk het veen in. Een inschatting van de mate waarin het veen werd ontwaterd is mogelijk 
door de waterpassingen en veenboringen uit 1860 te vergelijken met die van 1886. Een 
deel van de Bargervenen is namelijk in beide periodes gemeten. Door de veendikte 
gemeten in 1886 af te trekken van die van 1860 wordt de afname duidelijk (afb. 3.64). 
Een groot deel van het veen was in deze periode tussen de 50 cm en 150 cm gezakt. Daar 
waar het veen in 1860 het dikst was, was het veen zelfs tussen de 250 cm tot 350 cm 
gezakt.136 
Visscher heeft eenzelfde vergelijking gemaakt voor het Barger-Oosterveen voor de periode 
tussen 1886 en 1928.137 Ook in deze periode klonk het veen tussen de 50 cm en meer dan 
2 m verder in (tabel 3.10). Dit betekent dat vóór de aanvang van de laatste verveningen 
het veen in het Barger-Oosterveen al behoorlijk was ingeklonken en daarmee bruikbaarder 
geworden voor landbouw op het veen. 

136 Tussen 1860 en 1886 heeft mogelijk in het gebied de eerste nauwkeurigheidswaterpassing 
plaatsgevonden waardoor een aanpassing van ongeveer 25 cm kán zijn ontstaan. Zie voor een 
verdere uitleg: bijlage 1.  
137 Visscher, 1931, pag. 64.
138 Van Holthe tot Echten, 1862, pag. 9 en 10.

Na 1880 nam de teelt van boekweit af, maar die van rogge en aardappelen toe. Hierbij nam 
in eerste instantie het totale areaal bouwland niet toe. Dit duidt op een gewaswisseling in 
plaats van de eerdere uitbreiding van het areaal. Door de aanhoudende ontwatering werd 
namelijk de verbouw van andere gewassen ook mogelijk. 
“Kan men echter deze hooge oostelijke veenen, behoorlijk droog gemaakt, met 
schapenmest of andere mestspeciën bemesten, dan kan men op dezelve even welige rogge, 
aardappelen, knollen, haver, gras, klaver, tuinvruchten als op de zandgronden verbouwen, 
zonder vermenging met eenige zandspecie”.138

Tabel 3.10 Mate van inklinken veen zoals gemeten door Visscher in 1928.
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Afb. 3.66 Chromotopografische kaart van 
1910 geprojecteerd op de Reconstructie-
kaart Pleistoceen reliëf 1860. 

Landbouw rond het Zwartemeer rond 1900.  
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Pas na 1917 is weer sprake van een toenemend landbouwareaal. Deze uitbreiding betreft 
dan vooral het in agrarisch gebruik nemen van de dalgronden na de verveningen.
Dit betekende dat steeds grotere gebieden die nog niet in vervening waren met andere 
gewassen dan de gebruikelijke boekweit konden worden verbouwd. Rond 1900, vlak vóór 
de verveningen, was een zeer groot veengebied ten noorden en oosten van het huidige 
Erica dan ook in gebruik als landbouwgrond. Daar waar de natuurlijke omstandigheden 
het aantrekkelijkst waren, lag in die tijd ook het meeste bouwland. Wanneer de 
chromotopografische kaart van 1900 wordt geprojecteerd op de Reconstructiekaart 
Pleistoceen Reliëf 1860 dan blijkt dat op de beide uitlopers van de Hondsrug het agrarisch 
gebruik veel voorkwam (afb. 3.66). 

Ook ten oosten van de Hondsrug werden de goed ontwaterende gronden langs de veenbeek 
de Runde en langs het Zwarte Meer agrarisch gebruikt (afb. 3.67). Na 1900 kwam de 
vervening ten oosten van de Hondsrug op gang en nam het agrarische landgebruik óp het 
veen gestaag af. Het enige gebied waar het landbouwareaal óp het veen in de periode 1900 
– 1932 nog toenam is het zuidelijk deel van het Barger-Oosterveen. Dit gebied kwam dan 
ook pas na 1930 aan snee. Dit agrarische gebruik op het veen heeft hier nog aangehouden 
tot na de Tweede Wereldoorlog .

In tegenstelling tot de meeste andere veenkoloniën kende het Amsterdamsche Veld een 
abrupte overgang in het landgebruik binnen haar gebied. Reden was de verkoop van de 
DLOM aan The Griendtsveen Moss Litter Co. in 1909.139 Nadat Griendtsveen het gebied 
had gekocht werden de pachtovereenkomsten met de boeren opgezegd en de boerderijen 
afgebroken. Hiermee verdween het agrarische gebruik in het Amsterdamsche Veld (afb. 
3.68). Tegelijkertijd nam deze toe aan de zuidkant van de markegrens namelijk in het 
Schoonebeeker veld. De boeren waren verhuisd en boerden vanaf die tijd dus aan de 
andere kant van de markegrens.
  

139 Knegt, 1989, pag. 164.

Afb. 3.67 Amsterdam-
sche Veld rond 1900. 
Landbouw ten noorden 
van de grens met marke 
Schoonebeek

Afb. 3.67 Amsterdam-
sche Veld rond 1950. 
Landbouw ten zuiden 
van de grens Amster-
damsche Veld.
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Afb. 3.69 Werkwijze verve-
ning. 
Linksboven: schematische 
weergave. 
Rechtsboven: topografische 
weergave. 
Onder: veenput. De man 
met de stok en horlogeket-
ting is de veenbaas.

Afb. 3.68 Overzicht van het agrarisch landge-
bruik (groen) in de Bargervenen rond 1905. 
Blauwe lijnen = kanalen voor zover ze gereed 
waren rond 1905. Stippellijnen = grenzen veen-
koloniën 
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140 Ook Gerding, 1995, benadrukt op pag 255 e.v. de grote verschillen in het gebied. 
141 Zie Gerding, 1995, voor een uitgebreide analyse van de turfwinning in Noord-Nederland. Ook 
geeft hij een goede omschrijving van de verschillende technieken van vervening. Omdat deze 
scriptie vooral gericht is op de inrichtingsstructuur zal hier slechts beperkt in worden gegaan op de 
techniek en productie. 
142 Vooral voor de onderste veenlagen werd ook baggerturf geproduceerd. Baggerturf werd door 
middel van een andere dan hier beschreven techniek geproduceerd. Zie ook Casparie 1980, pag 43 
e.v., Stemfoort, 1847, en Keuning, 1933, voor een omschrijving van deze techniek van vervening. 

De conclusie is dat het agrarische gebruik binnen de verkavelingsstructuur van het plan 
van aanleg in de periode vóór de verveningen in alle Barger veenkoloniën voorkwam 
(afb. 3.68). Dit landgebruik zorgde ervoor dat het mes aan twee kanten sneed. Het veen 
leverde inkomsten op en werd tegelijkertijd ontwaterd en daarmee gereed gemaakt 
voor de vervening. Het agrarische veengebruik kan dan ook als een financieel gunstige 
voorbereidende fase voor de verveningen worden beschouwd. Tijdens de verveningen 
verdween dit agrarische gebruik óp het veen in de meeste koloniën geleidelijk. 

Stratigrafie veen, landgebruik en verkavelingsstructuur - Op het moment dat in een gebied 
de verveningen op gang kwamen, werd ook de opbouw van het veen en de kwaliteit van 
de verschillende veenlagen belangrijker voor het gebruik. In hoofdstuk twee is al genoemd 
dat de samenstelling van het veen sterk verschilde in de Bargervenen.140 Juist dit verschil 
in samenstelling en kwaliteit is van invloed geweest op het landgebruik en daarmee ook de 
verkavelingsstructuur tijdens de vervening. 

In het noorden van de gemeente Emmen was sprake van een relatief dunne laag bolster 
of witveen met daaronder zwartveen en dargveen van goede kwaliteit.141 Richting het 
zuiden werd de laag bolster een stuk dikker, soms meer dan twee meter. De laag zwart- en 
dargveen werd daar juist dunner en was bovendien van vrij slechte kwaliteit (tabel 3.11). 
Witveen is zeer geschikt voor turfstrooisel, zwartveen voor brandstof. Beide hadden hun 
eigen manier van vervenen.

Tabel 3.11 
Veenlagen 
en gebruik

Daar waar brandstofturf werd gewonnen, werd het veen volgens een vaste werkwijze 
afgegraven.143 (afb. 3.69). De manier van vervenen stond niet in het plan van aanleg 
maar sloot natuurlijk wel aan op de wel beschreven (hoofd)wijkenstructuur. De 
verkavelingsstructuur was tijdens de vervening conform plan. 
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Afb. 3.70 Huidige en ver-
dwenen veengronden

Afb. 3.71 Links: Met een speciale 
schop, stikker genoemd, werden laags-
gewijs sneden ter grootte van een turf 
gemaakt. 

Afb. 3.72 Onder: Vervolgens werd 
met een houten schop met een ijzeren 
snee, oplegger of opschot genoemd, de 
turven uit de veenbank gestoken en op 
de kruiwagen gelegd. Daarna werden 
ze over krui- of krooiplanken naar het 
zetveld gebracht om te drogen. Op de 
achtergrond een veenhoop van het jaar 
daarvoor. 
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In het oostelijke gedeelte van het Amsterdamsche Veld en delen van zowel het Barger-
Oosterveen als Smeulveen is het veen afgegraven ten behoeve van de turfstrooiselindustrie. 
Turfstrooisel werd in de tweede helft van de vorige eeuw uitgevonden en vanaf 1880 nam 
de vraag naar dit product toe.143 Door het grote absorberende vermogen diende turfstrooisel 
aanvankelijk vooral als vervanger van stro. Later kwam daar de afzet als tuinturf bij.
Voor de turfstrooiselproductie werd alléén de bovenste veenlaag afgegraven en was een 
wijkenstructuur tot op het zand dus niet nodig. Immers de onderste zwartveenlagen waren 
in deze gebieden van slechte kwaliteit en niet geschikt als brandstof.144 Het zwartveen was 
in het zuiden van de Bargervenen nog wel geschikt voor actieve kool, een ontkleuringskool 
met Purit en later Norit als afnemers.145 Het zwartveen is daar deels afgegraven ten 
behoeve van deze industrietak. 

143 Knegt, 1989, pag. 159.
144 DA: tg 0794, inleiding, historisch overzicht. Zie ook Knegt, 1989, voor analyse van de 
turfindustrie in Zuidoost-Drenthe. 
145 Tegenwoordig produceert Norit nog actieve kool. De grondstof komt nu uit Duitsland en Polen.
146 Maatschappij Klazienaveen v/h WA Scholten en de Coöp. Turfstrooiselfabriek Barger-Oosterveen 
met Rahder als belangrijkste aandeelhouder hadden een turfstrooiselfabriek direct ten noorden van 
de Verlengde Hoogeveensche Vaart. 
147 Dit gold niet voor blok één, twee en drie. Zoals in paragraaf 2.3 gezegd werd hier de vervening 
als gevolg van het kanaalconflict verboden door het Rijk

Zoals gezegd gebruikte Griendtsveen in het Amsterdamsche Veld een smalspoor voor 
het afgraven van de bolster. Dit leverde tijdens de vervening ook een heel andere 
verkavelingsstructuur op. 
Ook delen van het Barger-Oosterveen en Smeulveen zijn voor de turfstrooiselproductie 
afgegraven.146 In tegenstelling tot het Amsterdamsche Veld is het merendeel van deze 
gebieden wel afgegraven volgens de verkavelingsstructuur van het plan van aanleg. 
Al met al zijn in het Amsterdamsche Veld, Barger-Oosterveen en Smeulveen grote delen 
van het veen niet volledig afgegraven. Vooral de onderste veenlagen zijn hier dus nog 
steeds aanwezig (afb. 3.70). Na de jaren vijftig zijn op deze deels afgegraven venen 
natuurgebieden (Bargerveen, Oosterse bos) en een veenrecreatiepark (Berkenrode) 
ontstaan.

De conclusie is dat alleen in het Barger-Westerveen men na het maken van het plan van 
aanleg vrij snel is overgegaan tot vervening.147  Het merendeel van de Bargervenen heeft 
dus een (langzame) overgang gekend van het historische agrarische gebruik, via het 
agrarische gebruik in een nieuw verkavelingsjasje naar twee verschillende typen afgraving 
van het veen. Het gebruik van het veen voor de turfstrooiselproductie heeft ertoe geleid dat 
niet overal het veen volledig is afgegraven. Bij dit laatste speelde ook het tijdsaspect een 
rol. Na de Tweede Wereldoorlog was er vrijwel geen vraag meer naar brandstofturf. 
 

Afb. 3.73 Turf-
strooiselfabriek 
Klazienaveen. 
De huidige 
fabriek maakt 
vooral actieve 
kool.  
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vooraf in plan van aanleg
verkocht blok en afgestane strook 
aan DKM

Afb. 3.74 Boven: Vooraffen zoals beschreven in de plan-
nen van aanleg. 
Rechts: Smeulveen rond 1950 met kleine stukjes bebou-
wing. 
Onder: Deels bebouwde vooraf in het Oosterveen (Oran-
jedorp) en onbebouwde vooraf in het Westerveen.
Rechtsonder: Onbebouwde vooraffen in het Westerveen. 
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Bebouwingsstructuur
In de literatuur worden verschillende typen bebouwing onderscheiden.148 Als meest 
gebruikelijk wordt de bebouwing direct langs het kanaal gezien. Daarnaast wordt de 
zogenoemde ‘vooraf’ onderscheiden. Een vooraf was dan het gebied tussen twee kanalen 
waar de bebouwing was gepland.149 Onderzocht is in hoeverre in de Bargervenen de 
bebouwing op de vooraf of langs het kanaal lag. 

In enkele onderzochte plannen van aanleg werd één of meerdere vooraffen vermeld. 
Echter, waar vooraffen voor waren bedoeld, werd geen woord gerept. Aangenomen is dat 
de in de literatuur omschreven doelstelling, bebouwing, ook voor de Bargervenen gold. 
In de plannen zijn vijf vooraffen vermeld (afb. 3.74).150 Wanneer de plaats waar de 
vooraffen in het plan van aanleg was gepland wordt vergeleken met de gerealiseerde 
bebouwing dan kan het volgende worden geconcludeerd. In tegenstelling tot andere 
ruimtelijke structuren is de aanleg van de bebouwing op de vooraf niet verlopen volgens 
plan. Rond 1950 was geen enkele vooraf namelijk volledig bebouwd. Alleen het zuidelijk 
deel van de vooraf van het Oosterveen en een paar kleine stukjes in het Smeulveen hadden 
bebouwing. De overige waren onbewoond. 

Een mogelijke verklaring is dat men zich al vóór de verveningen had gevestigd op het veen 
en wel op die plekken die voor het agrarisch gebruik het meest aantrekkelijk waren. De 
boeren die het veen agrarisch gebruikten kwamen namelijk vaak uit Duitsland of andere 
gebieden waar de vervening was gestart. Zij pachtten het veen en vestigden zich dus ook 
op het veen. Naast Duitse boekweitboeren vestigden ook knechten van de Bargerboeren 
zich op het veen.151 Dit was vooral bij het huidige Nieuw-Dordrecht het geval.152 Tenslotte 
bleven kanaalgravers en veenarbeiders ‘hangen’ nadat de voortgang door het, al vaak 
genoemde, kanaalconflict vertraging opliep. Deze kanaalgravers vestigden zich vooral op 
de westelijke uitloper van de Hondsrug ten noorden van het huidige Erica.153 

De conclusie is dat in die gebieden die in gebruik werden genomen als bouwland ook 
de grootste bebouwingsconcentraties ontstonden. Dit was dus op de beide uitlopers van 
de Hondsrug, langs de Runde en bij het Zwarte meer. Plekken dus waar de natuurlijke 
omstandigheden het gunstigst waren voor zowel agrarisch gebruik als bewoning.
  
Tijdens de verveningen verdween deze bebouwing op het veen. Echter, vaak ontstond 
tegelijkertijd in de directe omgeving van de oude bebouwing een nieuw veenkoloniaal 
dorp. Vaak lag deze nieuwe bebouwing in de buurt van een (aan te leggen) kanaal 

148 Zie onder andere Keuning, 1933, Hoofdstuk V, Stol, 1986, pag. 86 e.v. en Tamminga, 1989.
149 In de typologisch literatuur wordt het eerste type het enkel kanaal systeem genoemd en het 
type met de vooraf het dubbel kanaal systeem. Keuning, 1933, noemt op pag. 92 ook nog het type 
kanaal met achterdiep en Stol, 1986, pag. 85 het drietandsysteem. Ook bij deze laatste typen ligt de 
bebouwing langs het kanaal. Reden waarom hier niet verder wordt ingegaan op deze typen. 
150 Hoewel er geen vooraf op de kaart van het plan van aanleg is vermeld, is het mogelijk dat er toch 
een vooraf in het Amsterdamsche Veld was gepland. Bij bijvoorbeeld Barger-Westerveen werd de 
vooraf ook alleen in de beschrijving en niet op de kaart vermeld. Er geen beschrijving bij de kaart 
van het plan van aanleg van het Amsterdamsche Veld.  
151 Brands, 1994, pag. 26.
152 De boerenknechten vestigden zich langs de huidige Vastenov. De bewoning daar werd ook wel 
Boeren Dordt genoemd. Dit in tegenstelling tot Heeren Dordt, de huidige herenstreek, waar de 
veenarbeiders van de DVMKM zich vestigden. Zie ook Brands, 1994.
153 Visscher, W, 2013, ziet de kanaalgravers uit Overijssel als eerste bewoners van het gebied dat 
nu Erica heet. Zij vestigden zich ten noorden van het huidige dorp Erica en noemden het Nieuw-
Slagharen. 
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ca. 1910 ca. 1930

ca. 1955 ca. 1965

Afb. 3.75  Bebouwing Barger-Compascuum. In de loop der tijd heeft de bebouwing zich verplaatst van 
de Runde en omgeving naar het kanaal, het Oosterdiep
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of hoofdweg (afb. 3.75). De dorpen Barger-Compascuum, Zwartemeer, Weiteveen, 
Barger-Oosterveen, Nieuw-Dordrecht, Klazienaveen en Erica hebben een dergelijke 
bebouwingshistorie op het veen. 

In de Bargervenen heeft slechts één dorp, Nieuw-Amsterdam, en twee gehuchten geen 
voorloper op het veen gekend.154 Nieuw-Amsterdam is ontstaan na de aankoop van de 
DKM van het gebied tussen de Ermergrens en Zijtak. Het is dus tijdens de verveningen 
ontstaan. Hoewel het dorp hiermee afwijkt van de andere dorpen is er ook een belangrijke 
overeenkomst. Het dorp ligt namelijk op een zandrug waar het veen ook relatief dun was. 
De natuurlijke omstandigheden waren dus wel vergelijkbaar met andere dorpen. 

Het gehucht Amsterdamscheveld is ontstaan nadat Griendtsveen het Amsterdamsche Veld 
had gekocht en aan het Dommerskanaal een aantal huizen, school, elektriciteitscentrale en 
drie fabrieken bouwde. Ook dit is dus een veenkoloniaal gehucht zonder voorloper op het 
veen.155 Datzelfde geldt voor huidige gehucht Klazienaveen-Noord dat door W.A. Scholten 
is gesticht. 

Naast bebouwing op de vooraf spreekt de literatuur ook over (geplande) bebouwing langs 
het kanaal. In de onderzochte plannen van aanleg staat niets over bebouwing langs het 
kanaal. Ook in de overeenkomsten tussen de marke en de kanaalmaatschappijen werd niet 
over bebouwing langs het kanaal gerept. Of de bebouwing langs het kanaal al dan niet was 
gepland valt dus niet af te leiden uit de plannen van aanleg en overeenkomsten. 

De bebouwing langs de kanalen in de Bargervenen ontstond in eerste instantie vaak 
in de directe omgeving van de oude agrarische bebouwing op het veen (afb. 3.76). Dit 

154 Bumaveen was vernoemd naar de vrouw van Van Holthe tot Echten, Maria Louisa Hora Buma. 
Oorspronkelijk lag Nieuw-Amsterdam in het Amsterdamsche Veld bij de kruising van Zijtak en het 
Dommerskanaal. Na een aantal jaren raakte de naam Bumaveen in onbruik en werd het ook Nieuw-
Amsterdam genoemd. Zie ook Visscher, 2001, hoofdstuk 1.
155 Op de kaart behorend bij het plan van aanleg staat geen ‘vooraf’ vermeld. 

Afb. 3.76 Concentratie bebouwing langs het kanaal op de hogere delen van de Hondsrug rond 
1910.  
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Afb. 3.77 Kalff-
sluis bij Erica 
anno 1907. Wei-
nig bebouwing 
langs met name 
de zuidkant van 
het kanaal.

Wegen

Grens veenkolonie

Trekpaden

Afb. 3.78 Wegenstructuur volgens plannen van aanleg

noordzijde zuidzijde
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betekent op die plekken langs het kanaal waar natuurlijke omstandigheden het gunstigst 
waren. Dus op de uitlopers van de Hondsrug, langs De Runde en bij het Zwarte Meer. 
De dorpen Erica, Klazienaveen, Barger-Compascuum en Zwartemeer zijn dergelijke 
bebouwingsconcentraties langs het kanaal. 
Pas daarna breidde de bebouwing langs het kanaal zich uit en vond een verdichting plaats 
langs het kanaal. 

De conclusie is dat het merendeel van de dorpen in de Bargervenen hun oorsprong 
hebben in agrarische bewoningsconcentraties uit de periode van vóór de verveningen. 
Deze ontstonden in de periode van de boekweitteelt op het veen. Dit waren dus 
bebouwingsstructuren óp het veen. Ze lagen daar waar de natuurlijke omstandigheden 
het gunstigst waren. Tijdens de verveningen verdween deze bebouwing om plaats te 
maken voor nieuwe bebouwing in de directe omgeving van de oude. Pas tijdens en na 
de vervening nam het belang van gunstige natuurlijke omstandigheden af. Zo kon overal 
bebouwing langs het kanaal ontstaan. 

Wegenstructuur 
In de typologische literatuur wordt vaak alleen een weg langs het kanaal genoemd. In de 
onderzochte plannen van aanleg waren echter aanzienlijk meer wegen gepland dan alleen 
langs het kanaal. Zo liep er langs alle hoofdwijken op zijn minst een trek- of jaagpad maar 
meestal een weg (afb. 3.78). Ook waren er langs alle grenzen van de veenkolonie wegen 
gepland. Het merendeel van deze wegen is ook daadwerkelijk aangelegd. 

In de plannen van aanleg werd een onderscheid gemaakt tussen wegen en trek- of  
jaagpaden (afb. 3.79). Het verschil tussen beide was de breedte. Wegen werden in het 
algemeen tien meter breed. Vaak werd er een voetpad van één of twee meter en een 
bermsloot naast gelegd. Soms werd bepaald dat er bomen langs het voetpad moest worden 
geplant. De breedte van trek- of jaagpaden varieerde tussen de twee tot vier meter. 

Afb. 3.79 Omschrijving van drie wegen in plan van aanleg Barger-Oosterveen

Het plan van aanleg bepaalde ook wanneer de wegen moesten worden aangelegd. Voor 
wegen langs hoofdwijken en wijken gold een bepaalde periode na de aanleg van de 
betreffende wijk. In de periode daarvoor, dus tijdens de vervening, werd dan eerst een 
hulpweg aangelegd op het veen. In gebieden waar geen wijken waren gepland zoals in het 
achtste blok van de DKM en in het negende blok op de oostelijke uitloper van de Hondsrug 
in het Barger-Oosterveen, moesten de wegen direct na de markescheiding worden 
aangelegd.
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Afb. 3.80  Wegenstructuur rond 1950. Het meren-
deel der wegen (rood) uit de plannen van aanleg 
zijn nog aanwezig. Wel zijn er meer jaag- en trek-
paden (oranje stippellijn) verdwenen.  

Afb. 3.81 Hoofdweg verspringt bij overgang van Barger-Oosterveen naar Smeulveen.  

ca. 1930 ca. 1965



173

Evenals bij de waterstructuur betroffen de geplande wegen alleen de eigen veenkolonie. 
Dit had tot gevolg dat bij de gebiedoverschrijdende kanaallijn de verschillende koloniën 
wel wegen hadden ontworpen maar dat deze niet altijd op elkaar aansloten. Zo kon de 
hoofdweg aan verschillende zijdes van het kanaal zijn gepland. Een goed voorbeeld is de 
aansluiting tussen het Emmer-Compascuum en het Barger-Compascuum. Op de grens van 
beide koloniën verspringt de hoofdweg van de ene zijde van het kanaal naar de andere 
zijde. De Viertorenbrug is hier dus tegelijkertijd een grensmarkering (afb. 3.82) tussen 
twee voormalige veenkoloniën. 

Afb. 3.82 Viertorenbrug: grensmarkering Emmer-Compascuum en Barger-Compascuum.

Een zelfde verspringende overgang is nog steeds te vinden langs het huidige 
Scholtenskanaal tussen het Smeulveen en Barger-Oosterveen. In het plan van aanleg van 
het Barger-Oosterveen was hier zelfs alleen een jaagpad aan de westzijde van Hoofdwijk 
A gepland. In het Smeulveen was daarentegen aan beide zijden van het kanaal een weg 
voorzien. Het jaagpad is later opgewaardeerd tot een gewone weg, terwijl langs het 
Scholtenskanaal de oostzijde de hoofdweg werd (afb. 3.81). Tot op de dag van vandaag is 
de verspringende overgang nog wel aanwezig. Al met al betekent dit dat een verspringende 
overgang van een hoofdweg naar een andere zijde van het kanaal een indicatie kan zijn 
voor een voormalige grens tussen twee veenkoloniën. 

In het Barger-Westerveen had het gebied waar nu Nieuw-Amsterdam ligt een veel dichter 
wegenpatroon. Hoewel het niet werd vermeld in het plan van aanleg, kan hier uit worden 
afgeleid dat een dorp met een stratenpatroon hier de bedoeling was. 
Omdat de gebieden ten oosten van de Hondsrug al ver voor de daadwerkelijke vervening 
intensief agrarisch werden gebruikt en bewoond, zijn in de praktijk veel wegen eerder 
aangelegd dan was bepaald in het plan van aanleg. Vooral in het Barger-Oosterveen was dit 
het geval. De ligging van deze eerder aangelegde wegen was meestal wel conform het plan 
van aanleg. 

Daarnaast zijn er, vóór de verveningen op gang kwamen, ook wegen aangelegd die niet 
in het plan van aanleg stonden. Dit hing nauw samen met het ontstaan van de eerder 
genoemde nederzettingen op het veen. Het grootste deel van deze wegen verdween weer 
tijdens de verveningen, een klein deel niet. 
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Afb. 3.83 Niet geplande paden op Hondsrug in Bar-
ger-Oosterveen rond 1950.

Afb. 3.84 Nieuwe straten op oude kavelgrenzen 
in Zwartemeer rond 1950.

Afb. 3.85 Smallegang: een niet gepland pad in het voormalige negende blok van Barger-Oosterveen.
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156 Zoals eerder gezegd is de Duitse veenkolonie, het Zwartenberger Compascuum, in deze scriptie 
niet besproken.

Een goed voorbeeld van dat laatste is het negende blok in het Barger-Oosterveen. Door de 
hoge ligging van de oostelijke uitloper van de Hondsrug waren hier geen wijken gepland. 
Het plan van aanleg veronderstelde echter ook geen wegen. Hier ontstonden tussen de 
veenplaatsen veel paden (afb. 3.83). De meeste paden waren na de Tweede Wereldoorlog 
nog steeds aanwezig en hadden namen gekregen als Smallegang, Moorweg en Patatenwijk 
(afb. 3.85). 

In de periode 1850 – 1950 zijn tijdens en na de verveningen vooral de trek- en jaagpaden 
verdwenen (afb. 3.80). Ze waren vooral bedoeld voor de trekschuiten en verloren dus 
hun functie wanneer de veenplaatsen geheel waren afgegraven. Daarnaast ontstonden er 
met de uitbreiding van de dorpen stratenpatronen die niet in de plannen van aanleg waren 
voorzien. In eerste instantie werden in alle dorpen de straten aangelegd binnen de oude 
verkavelingstructuur. Hierbij lagen de nieuwe straten vaak op oude perceelgrenzen. (afb. 
3.84). Pas vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw werd hier meer en meer van afgeweken 
en ontstonden er stratenpatronen waarin de verkavelingsstructuur uit het plan van aanleg 
niet meer het uitgangspunt was. 

De conclusie is dat de wegenstructuur in de plannen van aanleg aanzienlijk uitgebreider 
was dan alleen een weg langs het kanaal. De plannen zijn ook vrijwel geheel gerealiseerd 
en in de jaren vijftig van de vorige eeuw waren de meeste wegen nog aanwezig. 
Vergelijkbaar met andere ruimtelijke structuren was er in de periode vóór de verveningen 
sprake van een wegenpatroon dat gerelateerd was aan het agrarische gebruik op het veen. 

3.6 Conclusies 

Het veenkoloniale landschap van de Bargervenen is een ontworpen landschap. Het is 
het resultaat van twee ontwerpprocessen. Het eerste was het ontwerp en de aanleg van 
de hoofdontsluitingen richting de afzetmarkten; de Verlengde Hoogeveensche Vaart, het 
Oranjekanaal en Stieltjeskanaal. De kanaalmaatschappijen hadden zowel bij het ontwerp 
als de uitvoering de regie. In de venen werd de richting van de kanalen bepaald door het 
veenbezit, al dan niet in privé, de geclaimde invloedsfeer en (de financiële consequenties 
van) het aanwezige Pleistoceen reliëf. 

Het tweede proces was het ontwerp van de veenkolonie zelf zoals verwoord en verbeeld 
in het plan van aanleg. De zes Nederlandse veenkoloniën hadden ieder hun eigen ontwerp 
en uitvoering.156 Indien een veenkolonie in eigendom was van één maatschappij dan 
verzorgde deze het plan van aanleg. Bij het Barger-Westerveen en Barger-Oosterveen 
hebben de (volmachten van) de markegenoten het plan aanleg gemaakt. Bij het Barger-
Compascuum de vier (groepen) private eigenaren. Door de vele eigendomsoverdrachten 
was in deze laatste drie veenkoloniën de realisatie van het plan van aanleg, de vervening, 
vaak in andere handen. 

Zoals vaak bij ontwerpprocessen zijn ook in de Bargervenen bepaalde (delen van) plannen 
niet gerealiseerd of, al dan niet op basis van een voortschrijdend inzicht, anders aangepakt. 
Het niet doorgaan van de kanaalverbinding richting het Smeulveen en de wijzigingen bij 
enkele (hoofd)wijken zijn daar voorbeelden van. Ondanks deze wijzigingen kan worden 
geconcludeerd dat de inrichtingsstructuren zoals vastgelegd in de plannen van aanleg 
grotendeels zijn gerealiseerd. Dit ondanks de soms zeer lange tijd die lag tussen plan en 
realisatie. 
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Afb. 3.86 ‘Stoeken, ringen, vuren en schepen’ 
was vrouwenwerk. 
De turf kwam van de slag (eerste stapeling na 
het turfsteken) in ringen om verder te drogen 
(zie onder). Om goed te drogen moesten ze 
vaak nog worden omgezet, het ‘uitstoeken’. 
Wanneer de turf droog genoeg was kwam het 
in de bult (het vuren) en van de bult in het 
schip. De ladersploeg bestond uit mannelijke 
schuitenkrooiers (met kruiwagen) en vrouwe-
lijke schuitenvulsters op het schip.   
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Hoofdstuk 4

Conclusies en hoofdlijnen
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4.1 Het landschap vóór de verveningen 

Het natuurlijk veenlandschap 
Bestaand stratigrafisch onderzoek bevestigd - Op basis van de voor deze scriptie 
uitgevoerde GIS-geörienteerde analyse van negentiende-eeuwse reconstructiekaarten 
én het stratigrafische en paleogeografische onderzoek dat in het verleden door Visscher, 
Casparie, Tonnis en De Vries is uitgevoerd kon een aantal heldere conclusies worden 
getrokken over de morfologie van het vroegere veenlandschap in het studiegebied 
voorafgaande aan de verveningen. 

Allereerst blijkt uit de negentiende-eeuwse reconstructiekaarten van het Pleistocene reliëf 
dat de bovenloop van de Hunze bij het huidige Nieuw Schoonebeek lag en dat in het 
laag gelegen dal in de loop der eeuwen het veenpakket van laag- en hoogveen het dikst 
is geworden. Datzelfde geldt voor de laagte tussen de beide uitlopers van de Hondsrug. 
Hierdoor is uiteindelijk ter plekke van beide laagtes een brede hoge veenrug ontstaan 
waarin de oorspronkelijke lage maaiveldligging uit het Pleistoceen niet meer herkenbaar 
was. De in de literatuur beschreven karakteristieke hoogveengroei met reliëfinversie is dus 
ook hier van toepassing geweest.
 
Nieuwe inzichten door reconstructiekaarten - Een tweede conclusie betreft de in het 
gebied voorkomende natuurlijke waterlopen. Naar de genese van deze stroompjes in 
het westelijke gedeelte van de Bargervenen kon begin vorige eeuw geen gedetailleerd 
stratigrafisch onderzoek meer worden gedaan, omdat het veen hier toen al was afgegraven. 
In de literatuur wordt veelal verondersteld dat de Barger- en Ellenbeek die door dit gebied 
liepen als  veenstroompjes dienen te worden gekarakteriseerd. Op basis van de aanwezige 
Pleistocene laagte op de plek van beide beeklopen, kan echter worden geconcludeerd dat 
beide hun oorsprong reeds in het Laat-Pleistoceen moeten hebben gehad. Beide beken 
hebben in dat geval een andere ontstaansgeschiedenis dan gangbare veenbeken waarvan 
de loop alleen óp het veen ligt. Als gevolg van de goede afvoer van beide beken was het 
veenpakket ter plekke ook relatief dun, zo blijkt uit de veendiktekaart van 1860. 

In tegenstelling tot beide hiervoor genoemde Pleistocene beken was de Runde wel 
een echte veenbeek, gelegen óp het veen. De loop van de Runde is namelijk niet in 
de Pleistocene ondergrond, maar wel op de negentiende-eeuwse reliëfkaart van het 
veenoppervlak te zien, een teken dat deze beek pas in de loop van het Holoceen is ontstaan. 
Dit was overigens ook door het stratigrafische onderzoek van Visscher en van Casparie al 
eerder aangetoond. 

Op basis van de negentiende-eeuwse Reconstructiekaart Veenreliëf kan voorts de 
voorzichtige conclusie worden getrokken dat in het westelijke gedeelte van de Bargervenen 
in 1860 mogelijk nog een veenkussen aanwezig was. Helaas was dit westelijk gelegen 
gebied al grotendeels afgegraven ten tijde van de stratigrafische onderzoeken van de 
twintigste eeuw. In de andere delen van het onderzoeksgebied waar in het begin van de 
twintigste eeuw nog wel stratigrafische onderzoeken konden worden verricht waren de 
veenkussens in die tijd door ontwatering al verdwenen. De mogelijke aanwezigheid van 
een veenkussen kan dus niet op andere manieren worden gestaafd. 

De eindconclusie is dat de reconstructiekaarten die gemaakt zijn op basis van 
waterpassings- en veenboringenkaarten uit 1860 en 1886 niet alleen het eerder verricht 
stratigrafische onderzoek ondersteunen, maar ook enkele nieuwe inzichten opleveren. 
Verder onderzoek op basis van mogelijk aanwezige waterpassings- en veenboringenkaarten 
van de voormalige marke van Schoonebeek zou meer duidelijkheid kunnen scheppen over 
het Pleistoceen reliëf in de omgeving van de Barger- en Ellenbeek en hun loop richting het 
Schoonebeeker diep. 
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Bargervenen als verdedigingslinie
Omdat de Bargervenen vanaf 1580 tot 1850 vanwege hun strategische ligging officieel 
militair terrein zijn geweest, is de invloed van de nationale overheden in vergelijking met 
andere veengebieden groter geweest. Door de aanleg van militaire kunstwerken (dijken, 
schansen) en uitvaardigen van plakkaten en boetes wilde het Rijk het veengebied zo 
nat en leeg mogelijk houden, dit in tegenstelling tot andere veengebieden in Nederland 
waar overheden en religieuze instellingen juist de ontginning van venen initieerden of 
stimuleerden.
In 1850 werd besloten tot geleidelijke opheffing van de verdedigingslinie in de 
Bargervenen. Dit betekent dat rond 1850, het moment waarop de Bargervenen in beeld 
kwamen voor ontsluiting en vervening, er nog steeds sprake was van een militaire 
claim. Uit ons onderzoek is gebleken dat dit ook de eerste kanalisatieplannen en 
concessieverlening heeft beïnvloed. De militaire invloed heeft dus ook nog zijn sporen 
nagelaten in de allereerste periode van de vervening. 

De marke van Noord- en Zuidbarge en lokale gebruiksrechten
Eigenerfde boerenfamilies in Noordbarge, Zuidbarge en Den Oever - De boerderijen 
in Noordbarge, Zuidbarge en Den Oever waren rond 1850 al eeuwenlang in bezit van 
dezelfde eigenerfde families. Hierbij was het bezit in Zuidbarge en Den Oever bovendien 
ook sterk geconcentreerd, dat wil zeggen dat het in handen was van slechts enkele families. 
Hoewel geen historische reconstructie van deze namen van de eigenerfde families in de 
marke kon worden gemaakt, mag worden verwacht dat de oude familienamen evenredig 
naar hun bezit een stem in de marke hadden. Daarbij is niet geheel duidelijk in hoeverre 
de eigenerfden van de marke waren vertegenwoordigd in hogere bestuurslagen zoals 
het kerspel, dingspel of de Landdag. Op basis van een vergelijking tussen de namen van 
de eigenerfden met de namenlijsten van Drentse (provinciale) besturen en van de Asser 
sociëteit kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de eigenerfden van Noordbarge, 
Zuidbarge en Den Oever (vrijwel) niet of slechts beperkt in de hogere bestuurlagen waren 
vertegenwoordigd. De veronderstelling lijkt dan ook gerechtvaardigd dat hun invloed 
voornamelijk lokaal is geweest.

Welgestelde externe eigenaren van Angelslo - In tegenstelling tot bovengenoemde dorpen 
is Angelslo eeuwenlang in eigendom geweest van ‘externe’ welgestelde partijen, ‘extern’ in 
die zin dat ze wel waardelen in de marke hadden maar tegelijkertijd elders woonden. Het 
lijkt aannemelijk dat bij de dagelijkse gang van zaken niet de ‘externe’ eigenaren zelf, maar 
de meiers een inbreng hadden in de marke.1  
In 1807 kochten R.O. van Holthe, C.E. Carsten, H.C. Carsten en W. de Jonge het gehucht 
Angelslo inclusief twee waardelen. Met uitzondering van familie De Jonge hebben 
(nazaten van) deze Drentse welgestelde families invloed gehad op de gang van zaken 
bij de vervening van de Bargervenen. Deze families maakten ook deel uit van een kleine 
kring van Drentse welgestelde families die eveneens belangrijke bestuurlijke posities 
hadden en elkaar informeel via de Asser Sociëteit kenden. Of Van Holthe (tot Echten) 
en de Carstens het gehucht Angelslo hebben gekocht met als doel zo een stem te krijgen 
in de marke en daarmee ook verdeling van het toen nog ongescheiden veen, is uit het 
onderzoek niet gebleken. Echter, Van Holthe tot Echten, Carsten en De Jonge waren oude 
vervenersfamilies, dus de kans hierop is zeker niet te verwaarlozen. Duidelijk is wel dat 
het bezit van twee waardelen later bij de privatisering en vervening zeer doelmatig is 

1 Volgens Visscher verhuurden eigenaren vaak een gedeelte van hun waardelen aan meiers. 
Datzelfde gold voor eigenaren die door vererving waardelen in een andere marke verkregen. Zie 
Visscher, 1940, pag. 69. 



180

gebleken, omdat zij hierdoor ook stemrecht hadden in de marke en zitting konden nemen 
in bijvoorbeeld de voorbereidingscommissie voor de vervening. De conclusie is dat de 
invloed van de bovengenoemde drie families dankzij hun bestuurlijke posities en informele 
contacten bovenlokaal was. Dit betekent dat binnen de marke van Noord- en Zuidbarge 
sprake was van twee groepen met verschillende invloedsferen. 

Conflicterende gebruiksrechten - Eeuwenlang waren delen van de venen in gezamenlijk 
gebruik bij de verschillende buren. Het gevolg was dat op het moment dat de Bargervenen 
rond 1845 in beeld kwamen voor ontsluiting en vervening niet alle grenzen van de 
marke van Noord- en Zuidbarge officieel waren vastgesteld. Ook werd de wél officieel 
vastgestelde grens tussen Nederland en het Koninkrijk Hannover betwist, omdat de boeren 
van Wesuwe en Altharen van oudsher weiderechten hadden in het Nederlandse gebied ten 
oosten van de Runde. De conflicten over gebruiksrechten bleven dus ook na de officiële 
grensvaststelling bestaan.2 Het toenemende economische belang van het veen door de 
groei van de boekweitteelt en later de mogelijkheid tot vervening leidde tot oplopende 
conflicten en juridische gevechten. ‘Mijn en dijn’ werden steeds belangrijker bij een 
toenemend economisch belang van de gemeenschappelijke gronden. In die zin kunnen 
deze grensconflicten als een opmaat naar verdere scheiding en privatisering van de venen 
worden beschouwd. 

Drentse verveningen en kanalisatieplannen
Ontsluiting via riviertjes - Hoewel de zeventiende-eeuwse verveningen in deze scriptie 
niet systematisch zijn onderzocht, kunnen op basis van een globale vergelijking tussen de 
verveningen uit de zeventiende eeuw en die van de Bargervenen twee conclusies worden 
getrokken. Ten eerste vond in de zeventiende eeuw de hoofdontsluiting van de venen 
vooral plaats door middel van bestaande riviertjes en niet door nieuw gegraven kanalen. 
Deze riviertjes werden voor de turfvaart her en der wat heringericht. Het merendeel 
van deze riviertjes, zoals het Oude Diep en Havelter Aa, waren geen veenriviertjes. Ze 
lagen (voornamelijk) op de Pleistocene ondergrond en alleen in de buurt van het veen.
Vanuit de riviertjes groef men een kanaal het veen in. In dit opzicht zijn ze anders dan de 
riviertjes zoals geschetst in de theorievorming van de agrarische veenontginningen waar 
de riviertjes ook door het veen liepen. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen in hoeverre 
in de zeventiende eeuw bij de aanleg van afwateringsstructuur in de Drentse venen 
rekening werd gehouden met het Pleistoceen reliëf en/of morfologie van het veen. Indien 
uit onderzoek zou blijken dat vooral de morfologie van het veen bepalend is geweest, dan 
is er een omslagpunt in de geschiedenis van de vervening geweest. Uit het onderhavige 
onderzoek is immers gebleken dat in de Bargervenen vooral het Pleistocene reliëf van 
invloed is geweest op de afwateringsstructuur. 

De rol van de Drentse elite - Naast de rol van bestaande riviertjes, het fysieke landschap, 
valt ook de sociaal maatschappelijke rol van Drentse welgestelde families bij vroegere 
verveningen op. De conclusie kan worden getrokken dat de Drentse elite een belangrijke 
rol heeft gespeeld bij zowel de verveningen in de zeventiende eeuw als die van de 
Bargervenen in negentiende en twintigste eeuw. Zo was Jonkheer en gedeputeerde Roloef 
van Echten initiatiefnemer bij de verveningen in de omgeving van Hoogeveen en zijn 
nazaten actief in de Bargervenen. Datzelfde gold voor de vervenersfamilies Carsten en 
Bruins Slot. In hoeverre de Drentse elite, of een bepaalde groep daarbinnen, ook actief 
is geweest bij andere negentiende-eeuwse verveningen in Drenthe is onderwerp van 

2 Deze gang van zaken is vergelijkbaar met de conflicten tussen Groningen en Drenthe in het begin 
van de zeventiende eeuw. De toen getrokken grens, de Semslinie, die de geschillen moest oplossen 
werd ook daar een bron van conflicten. Zie ook Brink e.a., 2015.
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nader onderzoek. Duidelijk is wel dat de verveningen van de Bargervenen in sociaal-
maatschappelijk opzicht niet los van vroegere verveningen en verveners kunnen 
worden gezien, een erfenis uit het verleden die men in wetenschappelijke termen als 
‘padafhankelijk’ zou kunnen kenschetsen.

Kanalisatieplannen - De kanalisatieplannen uit de eerste helft van de negentiende eeuw 
hadden niet direct de ontsluiting van de Drentse venen tot doel, maar vooral een algemene 
welvaartsstijging van Drenthe. Door heel Drenthe te ontsluiten door middel van kanalen 
zou de handel en daarmee welvaart toenemen. In tegenstelling tot de zeventiende eeuw 
dienden de riviertjes bij de negentiende-eeuwse plannen niet meer als basis van waar uit 
een kanaal zou worden aangelegd. In de negentiende-eeuwse plannen zouden de bestaande 
riviertjes alleen worden ingezet als watertoevoer naar de te graven kanalen. 
Pas vanaf 1840 kwam de ontsluiting van de Bargervenen in beeld. Echter, zoals 
gezegd hield het Rijk in eerste instantie vast aan haar militaire claim. Reden dat bij de 
eerste kanalisatieplannen geen concessie werd verleend voor kanaalaanleg richting de 
Bargervenen. 

De landschapsinrichting vóór de verveningen
Zowel het natuurlijke landschap als de maatschappelijke verhoudingen hadden hun sporen 
nagelaten op de landschapsinrichting vóór de verveningen. Uit ons onderzoek is gebleken 
dat er verschillen waren in de mate van invloed van beide.

Militaire verboden….. - Zo is het uitblijven van permanente bebouwing op de Bargervenen 
tot 1850 voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de militaire verboden. Ook zorgden 
gebruiksrechten van Duitse boeren op de weidegronden bij de Runde ervoor dat deze 
gronden niet zomaar door Nederlandse boeren konden worden bewoond. In hoeverre 
de fysieke karakteristieken van het veen een rol hebben gespeeld bij het uitblijven 
van permanente bebouwing is niet duidelijk. Aan de ene kant is uit onderzoek naar 
veenontginningen elders in Nederland immers gebleken dat de mens zich in het verleden 
niet door de natte fysieke omstandigheden liet weerhouden om zich te vestigen op het 
veen. Aan de andere kant zorgde de nabijheid van de Hondsrug voor de aanwezigheid 
van veel gunstiger vestigingsplaatsen en bestond er weinig noodzaak om zich te vestigen 
op het natte veen. De conclusie is dan ook dat vooral de aanwezigheid van een militaire 
linie permanente vestiging op het veen verhinderde. Beperking door de natuurlijke 
omstandigheden lijkt een minder belangrijke factor te zijn geweest. Al snel na de opheffing 
vestigden zich immers boeren op het veen. 

…..hadden niet altijd het beoogde effect - De maatschappelijke krachtenverhoudingen 
tussen rijk en lokale bevolking kwamen ook goed tot uitdrukking in de inrichting van de 
veenwegen en –dijken. Zo werden veenwegen door Defensie verboden maar desondanks 
bleven ze toch gehandhaafd, omdat ze belangrijk waren voor de lokale bevolking. Ook 
werd de voor defensiedoeleinden aangelegde Heerendijk gebruikt als toegangsweg naar 
de eveneens verboden, maar wel degelijk aanwezige, boekweitakkers. Het feit dat de 
Bargervenen relatief afgelegen lagen ten opzichte van ‘Den Haag’ en dagelijkse controle 
ontbrak, zal waarschijnlijk ten voordele van de lokale bevolking zijn geweest. Daarnaast 
wist de lokale bevolking zich gesteund door provinciale Drentse bestuurders. De conclusie 
is dat de maatschappelijke verhoudingen zodanig waren dat het veen niet permanent kon 
worden bewoond maar wel agrarisch kon worden gebruikt. 

Invloed morfologie natuurlijk landschap - Bij dit agrarische gebruik waren de 
karakteristieken van het fysieke landschap, namelijk de aanwezigheid van veen, in de 
periode vóór de verveningen van groot belang. De lokale boeren gebruikten het veen 
namelijk voor de boekweitteelt en als weidegrond, beide agrarische activiteiten geschikt 
voor veen. Conform de theorievorming over de agrarische veenontginningen werden 
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ook de Bargervenen ontgonnen door middel van een smalle strookverkaveling. Echter, 
in tegenstelling tot de theoretische modellen over de agrarische veenontginningen was 
de ontginningsbasis in de Bargervenen niet alleen een riviertje (Bargerbeek) maar ook 
de Hondsrug. Contrair met het veenrugmodel van De Bont werd het veen hier vanaf de 
hoger gelegen Hondrug richting de lager gelegen Hunze ontgonnen. Men ontgon dus niet 
het veen op maar het veen af. Daarnaast verplaatsten boerderijen zich niet op het veen. 
Omdat men al ‘droge voeten’ had op de Hondsrug ontbrak hier immers de noodzaak om de 
bewoning te verplaatsen op het moment dat het veen inklonk en de omstandigheden te nat 
werden. 

De vraag is nu of het veen door de lokale boeren pas vanaf de achttiende eeuw voor de 
boekweitteelt werd gebruikt of dat het veen al veel eerder voor agrarische doeleinden werd 
ingezet. Dat was namelijk wel het geval in de marken in de omgeving zoals Roswinkel en 
Schoonebeek. In dat laatste geval is hier dus sprake van een oudere (rand)veenontginning 
en kunnen de ontginningsstructuren ook worden vergeleken met die van de oudere 
agrarische veenontginningen. Dat hier sprake was van oudere ontginningsactiviteiten is 
niet ondenkbaar, gegeven de hoofdstuk twee vermeldde Drentse protesten op het moment 
dat in 1584 het Rijk besloot de Bargervenen en omgeving maar moest “verwousten, 
verniellen ende gansselijck bederven”.  Blijkbaar waren de venen toen al (economisch) 
van belang. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen wat de historie is van het agrarische 
gebruik langs de rand van de Hondsrug. Hierbij zouden dan ook andere venen ten oosten 
van de Hondsrug kunnen worden betrokken. Historische kaarten, zoals de Hottingeratlas 
1773 – 1794, geven namelijk ook hier verkavelingsstructuren weer.  

 4.2 De transformatie naar het veenkoloniale landschap 

Bij de transformatie naar het veenkoloniale landschap tussen 1847 en 1950 zijn op basis 
van ons onderzoek drie fasen te onderscheiden. De eerste fase was de ontsluiting van 
de venen richting verschillende afzetkanalen. Hier hadden de kanaalmaatschappijen de 
hoofdrol. De tweede fase was de voorbereidende fase van de verveningen zelf. Tijdens 
deze fase vond de privatisering van het veen door middel van verkoop of scheiding plaats 
en werd tegelijkertijd het plan van aanleg gemaakt. De derde fase was de realisatie en 
uitvoering van de vervening volgens het eerder gemaakte plan van aanleg. In iedere fase 
was de invloed van zowel het fysieke landschap als de maatschappelijke verhoudingen 
weer anders. In het navolgende worden voor iedere fase de belangrijkste conclusies 
getrokken. 

Kanaalaanleg en belangenconflicten
Uit ons onderzoek is gebleken dat de geschiedenis van de ontsluiting van de Bargervenen 
deels aansluit op de geschiedenis van de Drentse verveningen en kanalisatie uit de 
zeventiende eeuw, deels ook niet. Zo is de Verlengde Hoogeveensche Vaart een verlenging 
van de zeventiende-eeuwse Hoogeveensche Vaart. Ook is het Oranjekanaal gegraven 
vanuit de Drentse Hoofdvaart, een kanaal waarvan basis ook in de zeventiende eeuw 
was gelegd. Daarnaast waren de initiatiefnemers van de aanleg van de Verlengde 
Hoogeveensche Vaart nazaten van de initiatiefnemers van de Hoogeveensche Vaart en de 
verveningen rondom Hoogeveen. De al eerder genoemde families Van Holte tot Echten, 
Carsten en Bruins Slot speelden hierin een belangrijke rol. 

Bij de trajectkeuze, het ontwerp en de aanleg van de kanalen in de Bargervenen 
speelden in de eerste plaats financieel-economische overwegingen en belangen van de 
kanaalmaatschappijen een centrale rol. Dit betekende dat de combinatie van én het bezit 
van een veengebied, al dan niet privé, én de geclaimde invloedsfeer de richting van de 
kanalen in belangrijke mate bepaalden. Ook het aanwezige Pleistoceen reliëf werd door de 
kanaalmaatschappijen financieel-economisch beoordeeld. Vooral wanneer het Pleistoceen 
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reliëf aanleiding gaf tot de aanleg van extra kunst- of graafwerken werd de balans tussen 
kosten en baten van groot belang. Het fysieke landschap heeft op basis van dergelijke 
financieel-economische gronden soms een doorslaggevende rol bij de kanaalaanleg 
gespeeld. Zo is het kanaal richting het Smeulveen niet aangelegd, omdat het macroreliëf 
van de Hondsrug de aanleg van te dure kunstwerken vereiste en de kosten niet opwogen 
tegen de baten die werden verwacht. 

De grote financieel-economische belangen en risico’s leidden ook tot een groot conflict 
tussen de kanaalmaatschappijen DKM en DVMKM over de kanaalrichtingen ten oosten 
van het huidige Erica. Tijdens dit conflict werden alle tot hun beschikking staande 
(in)formele, politieke, bestuurlijke, sociale en juridische middelen en contacten ingezet. 
Hierbij waren de lijnen tussen de DKM en de Drentse bestuurders kort en had de provincie 
financiële belangen in deze maatschappij. Persoonlijke belangen, het belang van de 
kanaalmaatschappij en provinciale belangen konden zo door elkaar gaan lopen. 
De Hollandse investeerders in de DVMKM hadden weer (on)officiële banden met 
Rijksbestuurders en riepen hun hulp in. Op deze manier waren het Rijk en de provincie 
Drenthe een partij in het conflict tussen de twee kanaalmaatschappijen. Al met al zijn 
de sociaal-maatschappelijke en bestuurlijke contacten van de kanaalmaatschappijen met 
verschillende bestuurlagen van groot belang geweest voor de oplossing van het conflict en 
daarmee de (in)richting van de kanalen. 

Omdat (bestuurders van) de kanaalmaatschappijen, al dan niet privé, ook belangen 
in de marke hadden, konden zij de stem van de marke in meer of mindere mate 
beïnvloeden. Uit ons onderzoek is gebleken dat de marke in eerste instantie voor beide 
kanaalmaatschappijen koos en met beide overeenkomsten sloot. Op het moment dat 
de DVMKM haar plannen wijzigde en een voor de marke ongunstig (peil)besluit nam, 
werd gekozen voor alleen de DKM. In hoeverre dit beïnvloed is door de positie van 
DKM’ers in de marke is niet met zekerheid te zeggen. Duidelijk is wel geworden dat de 
eigendomsverhoudingen binnen de marke veranderden door aankoop van waardelen door 
betrokkenen rondom DKM. Hierdoor werd hun positie sterker. De conclusie lijkt dan ook 
gerechtvaardigd dat bij de aanleg van de kanalen het eigenbelang en het belang van de 
kanaalmaatschappijen vóór het publieke belang van de markegenoten ging. 

De verkoop of verdeling van het veen 
De rol van de marke - In tegenstelling tot de periode vóór de vervening, waarin het 
agrarische gebruik van het veen werd geregeld door de marke, werd privatisering 
van het ongescheiden veen als een voorwaarde gezien voor de verveningen. In deze 
voorbereidende fase, waarin de privatisering van het veen én het ontwerpen van de 
plannen van aanleg werd geregeld, had de marke een belangrijke rol. De marke verkocht 
of scheidde immers het ongescheiden veen. Na verkoop van een stuk veen speelde de 
marke geen rol meer bij de (voorbereiding van) de vervening. Na verkoop maakten de 
nieuwe eigenaren namelijk zelf een plan van aanleg. Bij de privatisering door scheiding 
en verdeling was de marke wel de belangrijkste partij. Bij de scheiding werd het veen in 
veenplaatsen verdeeld en onder de gerechtigden in de marke verdeeld. Dit geschiedde 
volgens het plan van aanleg. 

Zoals eerder gezegd, waren  privatisering en het maken van een plan van aanleg beide 
onderdeel van de voorbereidende fase van de vervening. Dit betekent dat deze fase 
ook een markeringsfase was wat betreft eigendomsstructuren. Het markeerde het einde 
van het gemeenschappelijk bezit en gebruik van de marke. In de tweede plaats is de 
voorbereidende fase ook dé periode waarin het plan van aanleg werd gemaakt en daarmee 
de latere ruimtelijke inrichtingsstructuur van de veenkolonie grotendeels werd bepaald. 



184 3 DA: tg 0208, archief DVMKM, inv. nr. 38, notulen over 1855, pag. 9.

Veranderende verhoudingen binnen de marke -  Tegelijkertijd is uit ons onderzoek 
gebleken dat tijdens de voorbereidende fase ook het maatschappelijke krachtenveld binnen 
de marke van Noord- en Zuidbarge sterk veranderde door wijzigingen in het bezit van 
waardelen en daarmee stemrecht. Zoals hiervoor gezegd ontstonden deze wijzigingen 
doordat Drentse welgestelden en (betrokkenen rondom) de kanaalmaatschappijen zich 
inkochten in de marke door aankoop van koeweiden of waardelen. Zo verwierven ze naar 
rato stemrecht en daarmee de mogelijkheid om het ontwerp(proces) van het plan van 
aanleg te beïnvloeden. Naast Drentse welgestelden en investeerders kregen ook een aantal 
aangetrouwde ‘externen’ zoals Gosselaar en Ensink via hun echtgenotes een belangrijke 
positie in de marke. Men zou kunnen zeggen dat door de sterke toename van personen 
buiten de oude kring van eigenerfden er een ‘vermarkting van de marke’ plaatsvond. 
Veelzeggend is de wijze waarop de directie van de DVMKM in haar jaarverslag over 1855 
spreekt over haar verworven belang in de marke. 

“Inmiddels is de Maatschappij mede Marktgenoot geworden in Noord- en Zuid-Barge. 
De ongescheiden markte bestaat uit nog ongeveer 12000 bunders, verdeeld in 800 
zoogenaamde koeweiden. Onze Maatschappij is eigenaar van 7 ½ koeweiden.
Ten gevolge van het bezit van die aandeelen, in de ongescheiden markte, hebben 
Directeuren eene marktvergadering bijgewoond…..”. 3

In de ogen van de directie lijkt het alsof ze aandeelhouders zijn geworden en naar een 
aandeelhoudervergadering zijn geweest. Bijzonder detail is dat niet alleen de directie van 
de DVMKM maar ook in alle onderzochte overeenkomsten niet gesproken wordt over 
markegenoten en marke maar marktgeno(o)ten en de markte van Noord- en Zuidbarge. 

Zoals gezegd hebben deze sociaal-maatschappelijke veranderingen binnen de marke 
het maken van de plannen van aanleg en daarmee de latere inrichtingsstructuur van 
de veenkoloniën beïnvloed. Tekenend is dan ook dat de voorbereidingscommissie 
voor het maken van het plan van aanleg van het Barger-Oosterveen uit louter ‘externe’ 
marktgenoten bestond. 

De eindconclusie is dat de marke vooral bepalend is geweest bij de scheiding van het 
veen en het  maken van de plannen van aanleg. Na verkoop werd daarentegen de kopende 
partij bepalend. De inrichtingsstructuren zoals vastgelegd in de plannen van aanleg zijn 
dus vóór de verveningen door markegenoten of de nieuwe eigenaren gemaakt. Echter, 
binnen de marke traden grote verschuivingen op in de bezitsverhoudingen en daarmee 
beslissingsstructuren. De consequentie is dat voor het verkrijgen van inzicht in de 
ruimtelijke inrichting van een veenkolonie niet alleen de analyse van het plan van aanleg 
van belang is, maar ook het onderzoek naar de maatschappelijke verhoudingen binnen de 
marke in de periode vóór de verveningen. 

De bestuurlijke organisatie tijdens de verveningen 
Iedere veenkolonie regelde zelf een vorm van bestuur die controleerde of het vastgestelde 
plan van aanleg ook werd uitgevoerd. Bij de veenkoloniën die in handen waren van één 
partij zorgde deze er zelf voor dat de vervening volgens het plan verliep. Bij veenkoloniën 
in handen van meerdere personen en/of partijen werd meestal een veen- of waterschap 
opgericht die het toezicht verzorgde. Hierin hadden de eigenaren naar rato stemrecht. 

De conclusie is dat tijdens de verveningen de rol van de bestuurlijke organisaties vooral 
toezichthoudend en controlerend was. Omdat formele procedures voor wijzigingen 
lang waren, leidde dit in de praktijk tot weinig wijzigingen in de plannen van aanleg. 
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Dit betekent ook dat de vele eigendomsoverdrachten tijdens de verveningen vrij 
weinig invloed hebben gehad op de uiteindelijke fysieke landschapsinrichting van een 
veenkolonie. De eindconclusie is dan ook dat de maatschappelijke verhoudingen zoals die 
aanwezig waren tijdens de verveningen maar een zeer beperkte invloed hebben gehad op 
de ruimtelijke inrichtingsstructuren van de veenkolonie. 

De plannen van aanleg en de realisatie van de veenkoloniën  
Pleistoceen reliëf deels bepalend - Op basis van ons onderzoek naar de inhoud én 
realisatie van de plannen van aanleg van de zes veenkoloniën van de Bargervenen  is 
de eerste conclusie dat het fysieke veenlandschap zoals dat aanwezig was vlak vóór de 
verveningen een belangrijke invloed heeft gehad op de ruimtelijke inrichting van iedere 
veenkolonie. In tegenstelling tot de agrarische veenontginningen is in de Bargervenen 
vooral het Pleistoceen reliëf en niet de morfologie van het veen zelf bepalend geweest voor 
de inrichting van de afwateringsstructuur. Dit betrof vooral de afwateringsstructuur van 
de hoofdwijken en zoals hiervoor beschreven in mindere mate voor de kanalen. Omdat 
bij de inrichting van de hoofdwijken het Pleistoceen reliëf zo van belang was, had dit ook 
zijn effect op de afwatering van de gewone wijkenstructuur. De wijken sloten immers op 
de hoofdwijken aan en wel zo dat er tegelijkertijd een natuurlijke afwatering ontstond. 
Bij de bepaling van de zo karakteristieke regelmatige afstand van 200 m tussen de wijken 
speelde het Pleistoceen reliëf geen rol. Hier had de ervaringskennis opgedaan in eerdere 
verveningen geleerd dat 200 m de beste afstand was om op de meest efficiënte en dus 
winstgevende manier het veen af te graven.

De belangrijkheid van het Pleistocene reliëf ten opzichte van het veenreliëf werd in ons 
onderzoek ook duidelijk door de analyse van de afwateringsstructuur bij de veenbeek 
de Runde. Zoals eerder gezegd speelden riviertjes en de morfologie van het veen een 
centrale rol bij agrarische veenontginningen. De riviertjes waren de ontginningsbasis waar 
vanuit men het veen óp ontgon. In tegenstelling tot agrarische veenontginningen werd 
de veenbeek de Runde bij de verveningen van het Barger-Compascuum slechts beperkt 
gebruikt voor de afwatering van de wijken. Niet de Runde maar het kanaal zorgde voor de 
hoofdafwatering tijdens de verveningen.

De afwateringsstructuur én de grenzen van de veenkolonie bepaalden voornamelijk de 
wegenstructuur. Wegen liepen niet alleen langs het kanaal maar ook langs iedere hoofdwijk 
en langs sommige gewone wijken. Bovendien was de grens van een veenkolonie tevens 
een weg. De conclusie is dan ook dat het wegennet veel omvangrijker was dan veelal 
wordt omschreven in de literatuur. Vooral de typologische benadering met de focus op 
alleen het kanaal is debet aan deze omissie. Wanneer iedere veenkolonie als een ruimtelijk 
geheel wordt gezien dan wordt het meer uitgebreide wegenpatroon eveneens zichtbaar. 

Tijdrovendheid leidt tot overgangslandschap - Op basis van de analyse van het landgebruik 
kan de conclusie worden getrokken dat de tijdrovendheid van de verveningen ertoe heeft 
geleid dat er in de Bargervenen een ‘tussen-’ of ‘overgangslandschap’ zich ontwikkelde in 
de periode tussen de verkoop of scheiding van het veen en de daadwerkelijke start van de 
vervening. Dit ‘overgangslandschap’ werd gekenmerkt door de combinatie van het ‘oude’ 
agrarische gebruik óp het veen en de ‘nieuwe’ verkavelingsstructuur zoals vastgelegd in 
de plannen van aanleg. Dit overgangslandschap was wijd verspreid en kwam afhankelijk 
van het tijdstip van de start van de verveningen in alle veenkoloniën van de Bargervenen 
al dan niet langdurig en in meer of mindere mate voor. Juist de aanwezigheid van dit 
‘overgangslandschap’ geeft aan dat het veenkoloniale landschap niet plotsklaps uit het 
niets is ontstaan maar dat sprake is geweest van een fasering waarbij in een bepaalde 
periode oud en nieuw samenvielen. Dergelijke overgangslandschappen met mogelijk ieder 
eigen karakteristieken zijn tot nu toe niet of onderbelicht geweest in literatuur over de 
verveningen. 
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Het merendeel van de Bargervenen is pas na 1880 verveend en dit heeft zijn sporen 
nagelaten in het gebruik van het veen tijdens de verveningen. Vanaf 1880 nam namelijk 
de vraag naar turfstrooisel toe en na 1920 de vraag naar turf als brandstof sterk af, 
waardoor een deel van de Bargervenen slechts gedeeltelijk is afgegraven. Alleen de voor 
de turfstrooiselindustrie belangrijke bovenste weinig vergaand veenmoslaag werd nog 
afgegraven. Deze veenlaag had namelijk de juiste fysische karakteristieken, namelijk een 
sterk waterabsorberend vermogen. De laag geschikt voor turf was niet meer interessant. De 
conclusie is dat naast de fysische eigenschappen van het veen ook economische factoren 
als vraag en aanbod de mate hebben bepaald waarin het veen is afgegraven. 

Voorlopers huidige dorpen óp het veen - Het landgebruik in de periode van het 
‘overgangslandschap’ zorgde tegelijkertijd voor vestiging van boeren op het veen. 
Daarmee heeft het ook een belangrijke rol gespeeld in de latere bebouwingsstructuur 
van de veenkoloniën in de Bargervenen. In eerste instantie speelde bij deze vestiging óp 
het veen zowel het Pleistoceen reliëf als de morfologie van het veen een rol. De eerste 
bewoners kozen namelijk die plekken waar de natuurlijke omstandigheden het meest 
gunstig waren. Dit was óf op de hoog gelegen uitlopers van de Hondsrug óf langs de 
veenbeek de Runde en het Zwarte Meer. Plekken dus die relatief droog waren of waar het 
veen relatief dun was. Overigens komt vestiging bij de Runde en het Zwarte Meer overeen 
met de vestigingsplaatsen bij de agrarische veenontginningen. 

Naarmate het veen droger werd door ontwatering en vervening elders namen ook de 
vestigingsmogelijkheden óp het nog aanwezige veen toe en ontstond een meer verspreide 
bewoning op het veen. Tijdens de vervening verdween de bebouwing óp het veen. 
Tegelijkertijd ontstond nieuwe bebouwing in de directe omgeving van de oude maar dan 
langs het kanaal in het veenkoloniale landschap. 

Na de vervening waren de natuurlijke omstandigheden veel minder van belang. Men 
vestigde zich ook op die plekken die eerder te nat waren maar wel aantrekkelijk werden 
in het veenkoloniale landschap zoals de strook langs het kanaal. De aaneengesloten 
bebouwing langs (delen van) het kanaal is dus ook pas ontstaan na de vervening. 
 
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dan ook dat de meeste huidige dorpen van 
de Bargervenen een voorloper hebben gekend óp het veen. Deze vestigingsgeschiedenis 
heeft er ook mede toe geleid dat de in de plannen van aanleg geschetste bebouwing op 
de ‘vooraffen’ in de Bargervenen vrijwel nergens is gerealiseerd. Dit kon (juridisch) 
ook, omdat in de plannen van aanleg de plaats van de bebouwing niet specifiek werd 
omschreven. In enkele plannen werd alleen de term  ‘vooraf’ vermeld zonder dat werd 
beschreven dat het hier om bebouwing ging. 

Veenkolonie als ruimtelijke eenheid - Het voorgaande overziend kan de algemene conclusie 
worden getrokken dat het veenkoloniale landschap een cultuurlandschap is dat is gebaseerd 
op een vooraf gemaakt ontwerp, een plan van aanleg. In de huidige literatuur wordt veelal 
een typologische indeling gemaakt waarbij een beperkt aantal nederzettingstypen geldt 
voor alle verveningen en HET veenkoloniale landschap. Uit ons onderzoek is gebleken dat 
iedere veenkolonie een aparte ruimtelijke eenheid is. Voor iedere veenkolonie is een aparte 
inrichtingsstructuur ontworpen en vastgelegd in een plan. Het gevolg is dat de fysieke 
inrichting van iedere veenkolonie, te weten de afwatering-, wegen- en bebouwingsstructuur 
ruimtelijk is te onderscheiden van de andere veenkoloniën. Op basis van het plan van 
aanleg werd een vergunning tot vervening verleend waarmee het plan dus ook een formeel 
juridische status had. Daarnaast was iedere veenkolonie bij aanvang van de vervening ook 
een ruimtelijke eenheid in sociaal-maatschappelijk opzicht. Het had namelijk afgebakende 
eigendomsgrenzen ten opzichte van de omliggende veenkoloniën. Ook de bestuurlijke 
organisatie en controle tijdens de vervening was per veenkolonie geregeld. 



187

Eindconclusie
Het antwoord op de centrale vraag van deze scriptie is dat de maatschappelijke 
verhoudingen vooral bij de ontsluiting van de venen en de voorbereidende fase 
een belangrijke rol hebben gespeeld. Het fysieke landschap heeft zowel de 
landschapsinrichting zoals vastgelegd in de plannen van aanleg sterk beïnvloed als de 
realisatie van en eventuele wijzigingen in dit plan tijdens de verveningen. De lokale 
maatschappelijke verhoudingen tijdens de verveningen waren van minder belang voor de 
uiteindelijke landschapsinrichting van een veenkolonie. 

De gang van zaken rondom én de betrokken partijen bij het maken van het plan van aanleg 
én de inhoud het plan zelf is in de literatuur tot nu toe onderbelicht gebleven. Sommige 
auteurs verwijzen wel naar de aanwezigheid van plannen van aanleg maar de inhoud ervan 
is tot nu niet systematisch onderzocht. De conclusie is dan ook dat in het onderzoek naar 
het veenkoloniale landschap niet alleen het eindresultaat, maar ook de voorbereidende 
fase van de vervening een belangrijke plaats zou moeten hebben. Daarnaast is de analyse 
van zowel de maatschappelijke als fysieke factoren van belang voor een integraal inzicht 
in de totstandkoming en realisatie van een veenkolonie. Deze scriptie is dan ook een 
eerste aanzet voor het (verder) ontwikkelen van de theorievorming over veenkoloniale 
landschappen op basis van een historische en interdisciplinaire aanpak.
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Samenvatting

Deze scriptie gaat over de transformatie van de Bargervenen in Zuidoost-Drenthe naar 
een veenkoloniaal landschap (1847 – 1950). De scriptie bestaat uit dan ook twee delen, 
namelijk een deel over het landschap in de periode vóór de verveningen en een deel over 
de transformatie naar het veenkoloniale landschap. Vooral de sturende invloed van fysisch-
geografische en sociaal-maatschappelijke, en dan specifiek bezits- en gebruiksrechtelijke, 
factoren op de landschapsinrichting staat hierbij centraal. 

Het landschap vóór de verveningen
Het eerste deel betreft de periode voordat de verveningen vanaf 1850 van start gingen. 
Eerst is de morfologie van het vroegere landschap voorafgaande aan de verveningen in 
kaart gebracht op basis van eerder verricht stratigrafische en paleogeografische onderzoek 
van vooral Visscher en Casparie. Daarnaast zijn op basis van negentiende-eeuwse 
waterpassings- en veenboringenkaarten reconstructuekaarten gemaakt van het Pleistoceen 
reliëf, het veenreliëf en de veendikte. Uit de negentiende-eeuwse reconstructiekaarten van 
het Pleistocene reliëf is gebleken dat de bovenloop van de Hunze bij het huidige Nieuw 
Schoonebeek lag en dat in dat laag gelegen dal in de loop der eeuwen het veenpakket van 
laag- en hoogveen het dikst is geworden. Datzelfde geldt voor de laagte tussen de beide 
uitlopers van de Hondsrug. De in de literatuur beschreven karakteristieke hoogveengroei 
met reliëfinversie is dus ook hier van toepassing geweest.

Een tweede fysisch geografische conclusie betrof de in het westelijke gedeelte van 
het onderzoeksgebied voorkomende natuurlijke waterlopen. In dit gedeelte is geen 
stratigrafisch onderzoek gedaan omdat het veen daar begin vorige eeuw al was verdwenen. 
In de literatuur wordt veelal verondersteld dat de Barger- en Ellenbeek die door dit gebied 
liepen als veenstroompjes dienen te worden gekarakteriseerd. Op basis van de aanwezige 
Pleistocene laagte op de plek van beide beeklopen, kan echter worden geconcludeerd 
dat beide hun oorsprong reeds in het Laat-Pleistoceen moeten hebben gehad. Op basis 
van de negentiende-eeuwse reconstructiekaart van het veenreliëf kon voorts de derde, 
voorzichtige conclusie worden getrokken dat in het westelijke gedeelte van de Bargervenen 
in 1860 mogelijk ook nog een veenkussen aanwezig was. De eindconclusie is dat de 
reconstructiekaarten die gemaakt zijn op basis van waterpassings- en veenboringenkaarten 
uit 1860 en 1886 ook enkele nieuwe inzichten hebben opgeleverd.

Naast fysisch-geografische factoren zijn de bezits- en gebruiksrechten en de wijze waarop 
de marke was georganiseerd onderzocht. Uit ons onderzoek is gebleken dat zowel op 
nationaal niveau, bovenlokaal als lokaal (geclaimde) gebruiksrechten aanwezig waren. Zo 
is de invloed van de nationale overheden in vergelijking met andere veengebieden groter 
geweest omdat de Bargervenen vanaf 1580 tot 1850 vanwege hun strategische ligging 
officieel militair terrein waren. Het Rijk wilde het veengebied zo nat en leeg mogelijk 
houden, dit in tegenstelling tot andere veengebieden in Nederland waar overheden en 
religieuze instellingen juist de ontginning van venen initieerden of stimuleerden.

Uit het onderzoek naar de eigendomsverhoudingen kwam naar voren dat er een groot 
verschil was tussen Noordbarge, Zuidbarge, Den Oever en Angelslo. In de eerste drie 
dorpen hadden een beperkt aantal oude eigenerfde boerenfamilies een vrij geconcentreerd 
boerderijbezit. Hoewel alleen lijsten van markegenoten van circa 1860 en niet van eerdere 
datum zijn gevonden, mag worden verondersteld dat deze boerenfamilies ook evenredig 
hun bezit een stem in de marke hadden. Op basis van een vergelijking van familienamen 
mag bovendien de voorzichtige conclusie worden getrokken dat deze eigenerfde 
boerenfamilies niet of beperkt waren vertegenwoordigd in Drentse besturen. Dit in 
tegenstelling tot Angelslo dat eeuwenlang in bezit is geweest van welgestelde ‘externen’. 
Families dus die er niet woonden. De families die Angelslo vanaf 1807 in bezit hadden, 
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namelijk R.O. Van Holthe, H.C. en C.E. Carsten en W. de Jonge, waren bovendien ook 
vertegenwoordigd in Drentse besturen, kenden elkaar van het informele circuit van de 
Asser Sociëteit en waren oude vervenersgeslachten. 

Zo waren families Van Holthe (tot Echten) en Carsten al in de zeventiende eeuw betrokken 
bij de aanleg van de Hoogeveensche Vaart en de verveningen van de Echtense venen in 
de omgeving van het huidige Hoogeveen. Andere welgestelde families, zoals Ketel, maar 
ook de provincie Drenthe zelf waren betrokken bij de vervening van de Smilder venen in 
de zeventiende en achttiende eeuw. De Provincie Drenthe heeft zelf in de achttiende eeuw 
de Drentse Hoofdvaart richting haar venen gegraven en nam in eerste instantie ook het 
initiatief bij de eerste Drentse kanalisatieplannen. Deze plannen liepen uiteindelijk op niets 
uit waardoor in 1845 de Bargervenen nog steeds niet waren ontsloten. 

De hierboven beschreven landschappelijke en maatschappelijke voorgeschiedenis had 
zijn sporen nagelaten in het landschap zoals dat bij aanvang van de verveningen vanaf 
1850 aanwezig was. Zo was er rond 1850 geen permanente bebouwing aanwezig in de 
Bargervenen. Vooral de beperkingen opgelegd door defensie maar ook de gezamenlijke 
gebruiksrechten van marken en buren én de natte fysische omstandigheden stonden een 
permanente vestiging in de weg. Andere beperkingen en verdedigingswerken, op- en 
aangelegd door defensie, hadden een veel beperktere impact. Zo werden de door defensie 
aangelegde leidijken om het veen nat te houden wel agrarisch gebruikt voor vervoer 
richting (boekweit)akkers. Voor de lokale bevolking was het veen namelijk belangrijk voor 
de boekweitteelt. Met de provincie als ruggesteun richting defensie konden de marken 
grote delen van het veen toch verhuren voor de boekweitteelt. 

De wijze waarop het veen werd ontgonnen hing, vergelijkbaar met agrarische 
veenontginningen elders in Nederland, in de omgeving van de Bargerbeek nauw samen 
met de morfologie van het veen. Vanaf de laag gelegen beek ontgon men het veen op. 
Daarentegen waren de op de Hondsrug gelegen gehuchten Den Oever en Angelslo de 
ontginningsbasis waar vanuit men het veen af ontgon richting de laag gelegen Runde. 
Nader onderzoek zou meer inzicht kunnen geven in aard en historie van de agrarische 
ontginningen vanaf de Hondsrug. 
De eindconclusie is dat fysisch-geografische maar vooral gebruiksrechtelijke factoren een 
sturende invloed hebben gehad op de ruimtelijke hoofdstructuur zoals die vlak voor de 
verveningen aanwezig was. 

De transformatie naar het veenkoloniale landschap
Bij de transformatie naar het veenkoloniale landschap tussen 1847 en 1950 zijn op basis 
van ons onderzoek drie fasen te onderscheiden. De eerste fase was de ontsluiting van de 
Bargervenen richting verschillende afzetkanalen. Hier hadden de kanaalmaatschappijen 
de hoofdrol. De tweede fase was de voorbereidende fase van de verveningen zelf. Tijdens 
deze fase vond de verkoop of verdeling van het veen plaats en werd tegelijkertijd het plan 
van aanleg gemaakt. De derde fase was de realisatie van het plan van aanleg. In iedere fase 
was de invloed van zowel het fysieke landschap als de maatschappelijke verhoudingen 
weer anders.

In de eerste fase speelden bij de trajectkeuze en de aanleg van de ontsluitingskanalen 
in de eerste plaats financieel-economische overwegingen en belangen van de 
kanaalmaatschappijen een centrale rol. Dit betekende dat de combinatie van én het bezit 
van een veengebied, al dan niet privé, én de geclaimde invloedsfeer de richting van de 
kanalen in belangrijke mate bepaalden. Dit leidde dan ook tot een langdurig conflict tussen 
twee kanaalmaatschappijen over de richting van de kanalen. Na een decennia durend 
gesteggel werd mede dankzij rijkssubsidie dit conflict opgelost en werden de kanalen 
aangelegd zoals ze nu nog liggen.
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 Ook het aanwezige Pleistoceen reliëf werd door de kanaalmaatschappijen financieel-
economisch beoordeeld. Vooral wanneer het Pleistoceen reliëf aanleiding gaf tot de aanleg 
van extra kunst- of graafwerken werd de balans tussen kosten en baten van doorslaggevend 
belang. Zo is het kanaal richting het Smeulveen ten oosten van de Hondsrug niet 
aangelegd, omdat het macroreliëf van de Hondsrug de aanleg van te dure kunstwerken 
noodzakelijk maakte en de kosten niet opwogen tegen de baten die werden verwacht. 

In de tweede, voorbereidende fase, waarin de privatisering van het veen én het ontwerpen 
van de plannen van aanleg werd geregeld, had de marke een belangrijke rol. De marke 
verkocht of scheidde immers het ongescheiden veen. Na verkoop van een stuk veen 
speelde de marke geen rol meer bij de (voorbereiding van) de vervening. De nieuwe 
eigenaren maakten namelijk zelf een plan van aanleg. Bij de scheiding en verdeling was 
de marke wel de belangrijkste partij. Het veen werd dan volgens het plan van aanleg in 
veenplaatsen verdeeld en onder de markegenoten verdeeld. 

Uit ons onderzoek is gebleken dat tijdens de voorbereidende fase ook het maatschappelijke 
krachtenveld binnen de marke van Noord- en Zuidbarge sterk veranderde door wijzigingen 
in het bezit van waardelen en daarmee stemrecht. Deze wijzigingen ontstonden doordat 
Drentse welgestelden en (betrokkenen rondom) de kanaalmaatschappijen zich inkochten 
in de marke door aankoop van koeweiden of waardelen. Zo verwierven ze naar rato 
stemrecht en daarmee de mogelijkheid om het ontwerp(proces) van het plan van aanleg 
te beïnvloeden. Daarnaast kregen ook een aantal aangetrouwde ‘externen’ via hun 
echtgenotes een belangrijke positie in de marke. Dit betekent dat vlak vóór de verveningen 
er binnen de marke grote verschuivingen optraden in de bezitsverhoudingen en daarmee 
beslissingsstructuren. De consequentie is dat voor het verkrijgen van inzicht in de 
ruimtelijke inrichting van een veenkolonie niet alleen de analyse van het plan van aanleg 
van belang is, maar ook het onderzoek naar de maatschappelijke verhoudingen binnen de 
marke in de periode vóór de verveningen. 

Tijdens de verveningen was de rol van de bestuurlijke organisaties vooral toezichthoudend 
en controlerend. Omdat formele procedures lang waren, leidde dit in de praktijk tot weinig 
wijzigingen in de plannen van aanleg. De eindconclusie is dan ook dat de maatschappelijke 
verhoudingen zoals die aanwezig waren tijdens de verveningen maar een zeer beperkte 
invloed hebben gehad op de ruimtelijke structuur van de veenkolonie.

Op basis van ons onderzoek naar de inhoud én realisatie van de plannen van aanleg is 
de eerste conclusie dat het fysieke veenlandschap zoals dat aanwezig was vlak vóór 
de verveningen een belangrijke invloed heeft gehad op de ruimtelijke inrichting van 
iedere veenkolonie. Zo was vooral het Pleistoceen reliëf en niet de morfologie van het 
veen bepalend voor de inrichting van de afwateringsstructuur. Dit betrof met name de 
afwateringsstructuur van de hoofdwijken. Omdat bij de inrichting van de hoofdwijken 
het Pleistoceen reliëf zo van belang was, had dit ook zijn effect op de afwatering van de 
gewone wijkenstructuur. De wijken sloten namelijk op de hoofdwijken aan en wel zo dat er 
tegelijkertijd een natuurlijke afwatering ontstond. Bij de bepaling van de zo karakteristieke 
regelmatige afstand van 200 m tussen de wijken speelde het Pleistoceen reliëf geen rol. 
Hier had de ervaringskennis opgedaan in eerdere verveningen geleerd dat 200 m de beste 
afstand was om op de meest efficiënte en dus winstgevende manier het veen af te graven.

De afwateringsstructuur én de grenzen van de veenkolonie bepaalden voornamelijk de 
wegenstructuur. Wegen liepen niet alleen langs het kanaal maar ook langs iedere hoofdwijk 
en langs sommige gewone wijken. Bovendien was de grens van een veenkolonie tevens 
een weg. Al met al was het wegennet veel omvangrijker dan veelal wordt omschreven in de 
literatuur.
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Op basis van de analyse van het landgebruik is gebleken dat de tijdrovendheid van de 
verveningen ertoe heeft geleid dat er een ‘overgangslandschap’ ontstond in de periode 
tussen de verkoop of scheiding van het veen en de daadwerkelijke start van de vervening. 
Dit ‘overgangslandschap’ werd gekenmerkt door de combinatie van het ‘oude’ agrarische 
gebruik óp het veen en de ‘nieuwe’ verkavelingsstructuur zoals vastgelegd in de plannen 
van aanleg. Dit overgangslandschap kwam in alle veenkoloniën van de Bargervenen voor. 

Het landgebruik in de periode van het ‘overgangslandschap’ zorgde tegelijkertijd voor de 
vestiging van boeren op het veen. Daarmee heeft het ook een belangrijke rol gespeeld in 
de latere bebouwingsstructuur van de veenkoloniën in de Bargervenen. In eerste instantie 
speelde bij deze vestiging óp het veen zowel het Pleistoceen reliëf als de morfologie van 
het veen een rol. De eerste bewoners kozen namelijk die plekken waar de natuurlijke 
omstandigheden het meest gunstig waren. Dit was óf op de hoog gelegen uitlopers 
van de Hondsrug óf langs de veenbeek de Runde en het Zwarte Meer. Plekken dus die 
relatief droog waren of waar het veen relatief dun was. Naarmate het veen droger werd 
door ontwatering en vervening elders namen ook de vestigingsmogelijkheden óp het nog 
aanwezige veen toe en ontstond een meer verspreide bewoning op het veen. 

Tijdens de vervening verdween deze bebouwing óp het veen. Tegelijkertijd ontstond 
nieuwe bebouwing in de directe omgeving van de oude maar dan langs het kanaal in 
het veenkoloniale landschap. Na de vervening vestigde men zich ook op die plekken 
die eerder te nat waren maar wel aantrekkelijk werden in het veenkoloniale landschap. 
De aaneengesloten bebouwing langs (delen van) het kanaal is dus vaak pas ontstaan 
na de vervening. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dan ook dat de meeste 
huidige dorpen van de Bargervenen een voorloper hebben gekend óp het veen. Deze 
vestigingsgeschiedenis heeft er ook mede toe geleid dat de in de plannen van aanleg 
geschetste bebouwing op de ‘vooraffen’ in de Bargervenen vrijwel nergens is gerealiseerd.

Het voorgaande overziend kan de algemene conclusie worden getrokken dat het 
veenkoloniale landschap een cultuurlandschap is dat is gebaseerd op een vooraf gemaakt 
plan van aanleg. Voor iedere veenkolonie werd een eigen plan van aanleg gemaakt. Het 
gevolg is dat de fysieke inrichting van iedere veenkolonie, te weten de afwatering-, 
wegen- en bebouwingsstructuur ruimtelijk is te onderscheiden van de andere veenkoloniën. 
Op basis van het plan van aanleg werd een vergunning tot vervening verleend waarmee 
het plan dus ook een formeel juridische status had. Daarnaast was iedere veenkolonie 
bij aanvang van de vervening ook een ruimtelijke eenheid in sociaal-maatschappelijk 
opzicht. Het had namelijk afgebakende eigendomsgrenzen ten opzichte van de omliggende 
veenkoloniën. Ook de bestuurlijke organisatie en controle tijdens de vervening was per 
veenkolonie geregeld.

De eindconclusie is dat maatschappelijke verhoudingen vooral bij de ontsluiting van 
de venen en de voorbereidende fase een belangrijke rol hebben gespeeld. Het fysieke 
landschap heeft zowel de landschapsinrichting zoals vastgelegd in de plannen van 
aanleg sterk beïnvloed als de realisatie van en eventuele wijzigingen in dit plan tijdens 
de verveningen. Dit betekent dat in het onderzoek naar het veenkoloniale landschap niet 
alleen het eindresultaat, maar ook de voorbereidende fase van de vervening een belangrijke 
plaats zou moeten hebben. Deze scriptie is dan ook een aanzet tot het (verder) ontwikkelen 
van de theorievorming over veenkoloniale landschappen op basis van een historische en 
interdisciplinaire aanpak.
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Gebruikte archieven:

Drents Archief:
Toegang Titel
0031  Gedeputeerde Staten 1814 – 1951.
0207  Jasper Klijn en Compagnie: kaarten en tekeningen 1850 – 1957.
0208  Jasper Klijn & Compagnie 1850 – 1957; Bestaat uit een Archief Jasper 
Klijn
  en een Archief DVMKM. 
0240  Griendtsveen 
0574  Marke Zuid- en Noordbarge.
0794  Maatschappij Klazienaveen.
0912   Kanaalmaatschappijen.

Groninger Archieven:
Toegang Titel
44  Kadastrale kaarten, 1817 – 2000.

Archief Hunze en Aa’s:
Waterschap Barger-Compascuum 1892 – 1951.
Inv.nr.  Titel
1.902  Notulen van stembevoegde ingelanden en van het bestuur 1894 – 10 sept.
  1913
1.941  Lijst stembevoegde ingelanden. 1893 – 1909.
1.939  Reglement van het waterschap, 1892, met wijzigingen.

Waterschap het Emmer-Compascuum 1908 – 1938 en 1939 - 1951
Inv.nr.  Titel
1.861  Contract nopens de doortrekking van het Stadts Ter-Apeler kanaal naar het

Emmer-Compascuum en de inlaat van de daar gelegen venen. 
1.863  Concessie aan de stad Groningen verleend tot doortrekking van het kanaal 
tot

de noordoostelijke grens van het Emmer Compascuum.

Gebruikte afkortingen:

DA  Drents Archief
DKM  Drentse Kanaalmaatschappij
DVMKM Drentsche Veen en Middenkanaal Maatschappij
DLM  Drentsche Landontginningsmaatschappij
GA  Regionaal Historisch Centrum Groninger
  Archieven
GIS  Geografisch Informatie Systeem
HA  Archief Hunze en Aa’s
NDVA  Nieuwe Drentsch Volksalmanak 
SKM  Stieltjes Kanaal Maatschappij.
Tg.  Toegangsnummer archief
Inv. nr.  Inventarisnummer archief
TMK  Topografische en Militaire Kaart (1864)
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Bijlage 1
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Rundeveen

Afb. B1 
Boven: waterpassings- en veenboringenkaart van het 
Barger-Oosterveen. 

Rechts: detail van de kaart. Bovenste schuin geschreven 
getal is hoogte veenoppervlak in meters + A.P., onderste 
getal is Pleistoceen reliëf in meters + A.P



207

Verantwoording gehanteerde GIS-methoden en modellen

In deze bijlage staat de verantwoording centraal van de gehanteerde GIS-
onderzoeksmethoden, het Geografisch Informatie Systeem.1 Door middel van GIS zijn 
van meetpunten van terreinhoogten op historische waterpassings- en veenboringenkaarten 
oppervlaktes gereconstrueerd. 
Op de waterpassings- en veenboringenkaarten staan per meetpunt twee terreinhoogten, 
namelijk de hoogte van de ‘zandlaaghoogte’ onder het veen, de hoogte dus van het 
Pleistoceen reliëf, en de hoogte van het veenoppervlak. Sommige kaarten spreken niet van 
zandlaaghoogte maar van ondergrond onder het veen. In deze scriptie wordt in plaats van 
zandlaaghoogte de term Pleistoceen reliëf gehanteerd. Voor de terreinhoogtemetingen van 
het oppervlak van het veen wordt hier de term veenreliëf gebruikt. 

De terreinhoogten zijn op sommige kaarten in ellen en op andere in meters boven 
Amsterdams Peil weergegeven. Echter, omdat alle metingen na 1820, het jaar van de 
invoering van het ‘Nederlands Metriek Stelsel’, zijn verricht wordt in deze scriptie 
gesproken over meters boven Amsterdams Peil.2  

De vergelijkbaarheid van de waterpassingen en veenboringen
De waterpassings- en veenboringenkaarten zijn gemaakt in de periode 1855 – 1865 en 
1885 – 1895. Dit heeft consequenties gehad voor het aantal reconstructiekaarten. De 
gemeten terreinhoogten uit deze twee perioden kunnen namelijk niet zomaar worden 
vergeleken en tegelijkertijd in één kaart worden gebruikt. In de jaren 1875 – 1885 
werd namelijk voor het eerst een landelijke controle uitgevoerd van de hoogten van de 
peilmerken in het land, de eerste nauwkeurigheidswaterpassing (NWP) genoemd.3 Men 
ontdekte dat de hoogte van veel peilmerken, en dus ook van de daaraan gekoppelde 
terreinhoogte, niet klopte met de juiste hoogte. Deze verschillen waren een gevolg van 
meetonnauwkeurigheden, fouten bij eerdere waterpassingen en verticale bewegingen 
van de peilmerken. Er zijn toen nieuwe of verbeterde peilmerken aangebracht en 
terreinhoogten opnieuw bepaald. Voor deze nieuwe hoogten werd in 1891 de naam 
‘Normaal Amsterdams Peil’, N.A.P., ingevoerd. Dit betekent dat kaarten gemaakt in de 
periode 1875 – 1891 Amsterdams Peil-getallen kunnen bevatten van of vóór of na de eerste 
nauwkeurigheidswaterpassing zonder dat dit is vermeld.    

Massop geeft als voorbeeld van verschillen voor Drenthe4: Assen A.P. = 0,19m–N.A.P.
                         Beilen A.P. = 0,22m–N.A.P.   
         Coevorden A.P. = 0,19m–N.A.P.
         Meppel A.P. = 0,25m–N.A.P.

Voor de Bargervenen zijn de verschillen tussen A.P. en N.A.P. niet bekend. Ook is niet 
bekend in welk jaartal de nauwkeurigheidswaterpassing in de Bargervenen precies heeft 
plaats gevonden. 
Op de voor deze scriptie gebruikte kaarten met metingen uit de periode na 
1875 staat namelijk niet vermeld of het hoogten betreft van vóór of na de eerste 
nauwkeurigheidswaterpassing. Dit betekent dat bij een vergelijking van de metingen op 
kaarten uit de periode 1855 – 1865 met die uit de periode 1885 – 1895 rekening moet 

1 Alle GIS termen zijn in deze bijlage schuin weergegeven.
2 Zie ook Rijkswaterstaat, 2003 en Massop 1993.
3 Zie ook Massop, 2005, voor een beschrijving van historische watersystemen.
4 Massop, 2005.
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Afb. B2 De waterpassings- en veenboringen 
kaart van het Barger-Compascuum
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worden gehouden met een mogelijk ‘meetverschil’ van 0,20 tot 0,25 m.     
Dit mogelijke meetverschil heeft er ook toe geleid dat in deze scriptie voor de reconstructie 
van oppervlaktes alleen die metingen van verschillende gebieden zijn samengevoegd die  
dezelfde periode zijn verricht. 

Ook staat op de meeste kaarten niet vermeld welk peilmerk als uitgangspunt voor de 
waterpassing is genomen. Vooral voor de vergelijking van de kaarten van het noordelijk 
deel van de Bargervenen met die van het zuidelijk deel is dit van belang. Het kan 
namelijk zijn dat bij metingen in het noorden een sluishoofd in het Stadskanaal als 
uitgangspunt is genomen terwijl dit in het zuiden de bovendeur van de Heemskerksluis 
in de Hoogeveensche Vaart was. Zoals blijkt onder stap drie is bij het samenvoegen van 
bestanden in GIS met bovengenoemde mogelijke verschillen zoveel mogelijk rekening 
gehouden door middel van kaartvergelijkingen. 

Na de eerste nauwkeurigheidswaterpassing zijn er nog vier geweest. Daarnaast heeft de 
bodembeweging in Nederland ertoe geleid dat in 2004 de ondergrondse peilmerken van het 
N.A.P. zijn gecorrigeerd. Al met al betekent dit dat huidige terreinhoogten op bijvoorbeeld 
de AHN-kaart niet zomaar kunnen worden vergeleken met de hoogten op de historische 
waterpassings- en veenboringenkaarten. 
  
Alle gebruikte waterpassings- en veenboringenkaarten zijn, al dan niet gescand, ter 
beschikking gesteld door het Drents Archief. Het Drents Archief heeft hiervoor papieren 
kaarten gescand. Uit de bestandnaam van de gescande kaarten is de papieren bron te 
herleiden. Het eerste getal in de bestandnaam is het toegangsnummer van het papieren 
archief, het tweede getal het inventarisnummer. Bijvoorbeeld: Het bestand NL-AsnDA_
0207_61_001.jpg is als papieren kaart te vinden onder het toegangsnummer 0207 en 
inventarisnummer 61. 

Voor het maken van de reconstructiekaarten zijn in GIS de volgende stappen ondernomen:

Stap 1: Georefereren waterpassings- en veenboringenkaarten
Omdat alle waterpassings- en veenboringenkaarten waren gescand, hadden ze geen 
intrinsieke informatie over een coördinatenstelsel. De ruimtelijke locatie van de kaarten, 
zeg maar de plek van het getoonde op de kaart op de wereldbol, was dus onbekend. Door 
middel van georefereren is de ruimtelijke locatie van de gescande kaarten vastgelegd 
in een ruimtelijk referentie- of coördinatiesysteem. Tijdens het georefereren zijn 
meetpunten op de gescande kaarten aan een basiskaart gekoppeld die wel de intrinsieke 
informatie over een coördinatenstelsel had. Omdat onderzoeksgebied in Nederland 
ligt is als referentiesysteem gekozen voor het Nederlandse coördinatensysteem, het 
Rijksdriehoekstelsel dat RD_New in GIS wordt genoemd. 
De basiskaart die is gebruikt als referentie is gedownload van de RUG database: arcgis_
on_geo.rug.nl. Directory: Basisregistratie_Topografie. Bestandsnaam: Top50-vector. 

De volgende zeven waterpassings- en veenboringenkaarten zijn gegeorefereerd: 

1. Titel kaart: Kaart van het Waterschap Barger-Oosterveen (afb. B1) 
De bestandsnaam van deze gescande kaart is: NL-AsnDA_0207_61_001.jpg 
Het betreft een gedrukte kaart van het Waterschap Barger Oosterveen  met daarop 
de terreinhoogten in meters +A.P. Op de kaart staat het jaar van de waterpassing en 
veenboringen, te weten 1886. Schaal 1:20.000. 

Omdat het noordelijk gelegen Rundeveen ruimtelijk niet op de ‘juiste’ plek op de gedrukte 
kaart staat, is door middel van Photoshop het Rundeveen van de kaart verwijderd. Het 
Rundeveen is gegeorefereerd met de kaart van het westelijk daarvan gelegen Smeulveen 
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Afb. B3 De waterpassings- en veenboringenkaart van het Smeulveen, Rundeveen en Blok 1 en 2 van het 
Barger-Oosterveen. 
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(zie onder punt drie). Het Rundeveen  was namelijk ook op de waterpassings- en 
veenboringenkaart van het Smeulveen weergegeven (zie ook afb. B3). Bovendien waren de 
vermelde terreinhoogten op beide kaarten exact hetzelfde. 
 
De gedrukte kaart heeft door het veelvuldige gebruik drie verticale vouwen en één 
horizontale vouw gekregen waardoor bij het georefereren geometrische afwijkingen 
kunnen zijn ontstaan. De kaart is door middel van veertien controlepunten, in GIS ground 
control point of GCP’s genoemd, gegeorefereerd. De RMS Total, de Root Mean Square 
error, was 23,20. Gegeven de omvang van het gebied, namelijk circa zeven bij acht 
kilometer en de kwaliteit van de kaart is dit een acceptabele fout geacht. 

2. Titel kaart: Barger-Compascuum (afb. B2).
De kaart was niet digitaal en het Drents Archief heeft een papieren kopie van de kaart ter 
beschikking gesteld. De bron in het papieren archief is: tg 0794, inv. nr. 320.
De kopie was in A3 formaat en is door de auteur thuis gescand. 

Het betreft een kaart waarop met de hand geschreven de terreinhoogten staan van de 
waterpassing en veenboringen van het Barger-Compascuum uit 1891. De terreinhoogten 
op de kaart staan in meters +A.P.. De op de kaart staande schaal van 1:20.000 is met de 
hand doorgestreept. De kaart heeft slechts één kleine horizontale vouw die vrijwel geen 
vertekening geeft. De kaart is door middel van zeven controlepunten gegeorefereerd met 
RMS Total van 14,6. 

3. Titel kaart: Barger-Oosterveen. Blokken 1 en 2 (afb. B3).
De bestandsnaam gescande kaart is NL-AsnDA_0794_326_5_001.jpg
Het betreft een waterpassings- en veenboringenkaart van zowel het eerste en tweede 
blok, dus het noordelijk deel van het Barger Oosterveen, als van het Smeulveen en het 
Rundeveen. Er staat een schaal van 1:10.000 en een maatbalk in meters op vermeld. De 
kaart heeft geen legenda en ook een datering ontbreekt. 
Hoewel er geen jaartal staat op de kaart zijn de weergegeven terreinhoogten van het 
eerste en tweede blok van het Barger-Oosterveen exact dezelfde als de terreinhoogten 
die op de kaart van het Waterschap Barger Oosterveen uit 1886 staan (dit is kaart B1). 
Daarom is aangenomen dat de terreinhoogten op deze kaart ook in meters +A.P. staan en 
de waterpassing en veenboringen dateren uit 1886. De kaart is in goede staat en heeft geen 
vouwen. De kaart is door middel van veertien controlepunten gegeorefereerd met een RMS 
Total van 14,4.

Afb. B3 Detail 
van de kaart op de 
vorige pagina.

Zwart getal = ter-
reinhoogte veenop-
pervlak

Rood getal = ter-
reinhoogte Pleisto-
ceen reliëf
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Afb. B4 Waterpassings- en veenboringenkaart zonder titel (geroteerd) van het Barger-Westerveen, Oos-
terveen, Barger-Oosterveen en Smeulveen.
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4. Titel kaart: geen (afb. B4)
De bestandsnaam van de gescande kaart is NL-AsnDA_0794_326_1_001.jpg 
Het betreft kaart waarop met de hand geschreven terreinhoogten staan van het Barger-
Westerveen en Barger-Oosterveen en delen van het Oosterveen en Smeulveen. De kaart 
heeft geen legenda, geen schaal en geen datering en verkeert in matige staat. Zo is door 
een grote vouw in de kaart een hele verticale reeks terreinhoogten niet leesbaar. Om de 
betrouwbaarheid van het georefereren te verhogen is de kaart daarom door middel van 
Photoshop in drie delen geknipt. Hierbij is rekening gehouden met de vouwen. 

Hoewel de kaart niet is gedateerd, is door middel van een andere kaart de datering wel 
te herleiden. De kaart behorend bij het boek ‘De Gemeente Emmen’ van A.W. van 
Holthe tot Echten heeft namelijk exact dezelfde getallen op dezelfde plaats staan als deze 
waterpassings- en veenboringenkaart. Het boek van Van Holthe tot Echten is in 1862 
gepubliceerd.5 De terreinhoogten op de kaart van Van Holthe tot Echten zijn in ellen +AP 
weergegeven. 

Op de kaart van Van Holthe tot Echten zijn ook terreinhoogten van het Amsterdamsche 
Veld weergegeven. De waterpassing en veenboringen van dit gebied vonden in 1860 plaats 
(zie nummer vijf hierna). 
Al met al is jaar van de waterpassing en veenboringen van de handgeschreven kaart 
geschat op de circa 1860. Aangenomen is dat de terreinhoogten op de kaart in ellen 
+A.P. zijn vermeld. De drie deelkaarten zijn door middel van in totaal 25 controlepunten 
gegeorefereerd met een gemiddelde RMS Total van 46,6. 

Afb. B4 Detail van de kaart (hier niet geroteerd) van de vorige pagina

5 Zie ook hoofdstuk 3 op pagina NOG INVULLEN voor de kaart van Van Holthe tot Echten.
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Afb. 5 Waterpassings- en veenbo-
ringenkaart van het Amsterdamsche 
Veld. 

Boven: detail van de kaart
Zwart getal = terreinhoogte veenop-
pervlak.
Rood getal = terreinhoogte Pleisto-
ceen relief.



2156 DA: tg 0794, inv. nr. 332.

5. Titel kaart: Kaart van het Amsterdamsche Veld gelegen onder de gemeente Emmen en 
kadastraal bekend onder Sectie H. Waterpassing van 1860 (afb. B5).
De bestandsnaam van de gescande kaart is NL-AsnDA_0794_335_001.jpg 
Op de kaart staat een schaal van 1:20.000 en een maatbalk in ellen. De terreinhoogten zijn 
gebaseerd op de waterpassing en veenboringen van 1860. De kaart is in zeer goede staat en 
kent geen vouwen. De kaart is door middel van 17 controlepunten gegeorefereerd met een 
RMS Total van 47,2. 

Hoewel het onderwerp van deze scriptie de venen van de voormalige marke van Noord- 
en Zuidbarge is, zijn ook twee waterpassings- en veenboringenkaarten van de marke 
van Emmen en Westenesch gegeorefereerd en gedigitaliseerd. Deze kaarten zijn vooral 
gebruikt voor de analyse in paragraaf 2.2: Fysische geografie; geogenese, ruimtelijke 
opbouw en stratigrafie Pleistoceen en Holoceen. 

Het zijn de volgende twee kaarten. 
6. Titel kaart: Kaart van aanleg van het Emmer-Erfscheiden-Veen (afb. B6).
De bestandsnaam van de gescande kaart is NL-AsnDA_0207_66_001.jpg 
Deze kaart heeft een schaal 1:10.000. De kaart verkeert in vrij goede staat maar heeft 
wel enkele vouwen. Ondanks de vouwen zijn de meeste getallen nog leesbaar. De kaart 
is niet gedateerd maar het plan van aanleg van het Emmer-Erfscheidenveen stamt uit 
1896.f Omdat volgens de titel deze kaart bij het plan van aanleg hoort, mag aangenomen 
worden dat de waterpassing in de periode vlak daarvoor, namelijk 1890 – 1895, heeft 
plaatsgevonden en de terreinhoogten in meters +A.P. zijn weergegeven.
De kaart is door middel van 7 controlepunten gegeorefereerd met een RMS Total van 20,4. 

Afb. B6 Waterpassings- en veenboringenkaart van het Emmer-
Erfscheidenveen. Links: detail van de kaart
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B7 Waterpassings- en veenboringenkaart van het Emmer-Compascuum en een gedeelte van 
het Emmer-Erfscheidenveen (geroteerd)
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7. Titel kaart: Waterpassing – Emmerveen (afb. B7).
De bestandsnaam van de gescande afbeelding is NL-AsnDA_0794_332_1_001.jpg 
De kaart heeft een schaal van 1:10.000. De terreinhoogten zijn in meters +A.P. 
weergegeven. De kaart is niet gedateerd. Echter, op de kaart staan zowel de terreinhoogten 
van het Emmer-Compascuum als een gedeelte van het Emmer Erfscheidenveen. De 
terreinhoogten van het Emmer-Erfscheidenveen zijn dezelfde als die op de Kaart van 
aanleg van het Emmer-Erfscheiden-Veen. 
Aangenomen is dat de waterpassing beide kaarten in dezelfde tijd heeft plaatsgevonden 
namelijk 1890 - 1895. In Photoshop is een uitsnede gemaakt van alleen het Emmer-
Compascuum omdat de terreinhoogten van het Emmer-Erfscheiden al op basis van een 
andere kaart waren gegeorefereerd.  
De kaart is door middel van 7 controlepunten gegeorefereerd met een RMS Total van 47,2.

Stap 2: Digitaliseren van de meetpunten van de terreinhoogten van het Pleistoceen 
reliëf en het veenreliëf. 
Tijdens deze stap zijn de terreinhoogtemetingen van de zeven gegeorefereerde kaarten 
ieder apart in GIS gedigitaliseerd. Omdat het te digitaliseren meetpunten betrof, is bij 
iedere kaart eerst een Feature Class met als type feature point feature gecreëerd. Voor 
het type data is de categorie double gekozen omdat op deze manier zowel positieve als 
negatieve getallen kunnen worden berekend. 

Na het maken van de feature class is het digitaliseren gestart door middel van Edit feature 
> Start editing. De terreinhoogten van het Pleistoceen reliëf en van het veenreliëf zijn 
ieder apart gedigitaliseerd omdat in GIS niet tegelijkertijd twee waardes aan één punt 
kan worden gegeven. Met uitzondering van het Smeulveen zijn bij alle kaarten eerst de 
terreinhoogten van het Pleistoceen reliëf gedigitaliseerd. Bij het Smeulveen zijn eerst alle 
terreinhoogten van het veen gedigitaliseerd. Na het digitaliseren van het Pleistoceen reliëf 
(bij Smeulveen: veenreliëf) is er een kopie gemaakt van de tabel met de gedigitaliseerde 
terreinhoogten. Vervolgens zijn de getallen van de terreinhoogten van het veen (bij 
Smeulveen: Pleistoceen reliëf) in de tabel gezet. 

Belangrijk voor latere gebruikers van deze data is dat deze werkwijze één nadeel 
heeft. GIS verwijst namelijk in latere bewerkingen van het kopiebestand steeds naar 
het bronbestand. Zo geeft GIS bijvoorbeeld als input voor het Kriging model bij de 
terreinhoogten van het veen ‘veenhoogte.zandhoogte’ terwijl in de tabel alleen de 
veenterreinhoogten staan. Pogingen om deze verwijzing naar het bronbestand, in dit 
voorbeeld ‘zandhoogte’, te verwijderen zijn niet gelukt.

Afb. B7 Detail van de kaart 
op de vorige pagina.
Zwart getal = terreinhoogte 
veenoppervlak.
Rood getal = terreinhoogte 
Pleistoceen relief.
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Afb. B8 Grenzen. Zwarte lijn = grens gebied waarvan na samenvoeging van deelge-
bieden in GIS de reconstructiekaarten uit ca. 1886 zijn gemaakt. Zwarte stippellijn 
is de grens tussen de veenkoloniën, inclusief naam veenkolonie.
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Bij het digitaliseren van de terreinhoogten is de volgende werkwijze gehanteerd:
1. Indien óf de terreinhoogte van het Pleistoceen reliëf óf die van het veenreliëf niet 
leesbaar was op de kaart, dan zijn beide niet gedigitaliseerd. 
2. Datzelfde gold indien slechts één van de twee hoogten op de kaart was vermeld. Ook 
dan zijn beide hoogten niet gedigitaliseerd. 
3. Bij het digitaliseren van de zeven waterpassing- en veenboringenkaarten is de volgende 
werkwijze gehanteerd: 
1. Kaart van het Waterschap Barger-Oosterveen:Als eerste zijn alle terreinhoogten op de 
grens van het Barger-Oosterveen gedigitaliseerd. Vervolgens zijn de veenplaatsnummers 
als uitgangspunt genomen. Gestart is met veenplaatsnummer één. 
2. Barger-Compascuum  is per rij gedigitaliseerd waarbij linksboven op de kaart is gestart 
en rechtsonder is geëindigd. 
3. Barger-Oosterveen. Blokken 1 en 2 is per rij gedigitaliseerd waarbij linksboven op de 
kaart is gestart en rechtsonder is geëindigd.
4. Omdat de kaart zonder titel in Photoshop in drie delen was geknipt heeft hier het 
digitaliseren per deel plaatsgevonden. Bij het eerste deel is eerst blok één, twee en drie 
van het Barger-Westerveen per rij gedigitaliseerd. Daarna de kanalen Oranjekanaal/
Bladderswijk en Verlengde Hoogeveensche Vaart. Vervolgens het gebied ten noorden 
van de Verlengde Hoogeveensche Vaart en wel per rij van linksboven naar rechtsonder. 
Tenslotte de rijen ten zuiden van de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Bij deel twee is eerst 
de noordelijke grens gedigitaliseerd. Ook bij deel twee zijn vervolgens eerst de rijen boven 
de Verlengde Hoogeveensche Vaart gedigitaliseerd en daarna die ten zuiden van dit kanaal. 
Bij deel drie is dezelfde systematiek gevolgd als deel twee.  
5. Kaart van het Amsterdamsche Veld gelegen onder de gemeente Emmen en kadastraal 
bekend onder Sectie H. Waterpassing van 1860 is per rij gedigitaliseerd waarbij linksboven 
op de kaart is gestart en rechtsonder is geëindigd.
6.  Kaart van aanleg van het Emmer-Erfscheiden-Veen Hier zijn eerst alle 
kanalen gedigitaliseerd beginnend bij Kanaal A. Vervolgens zijn de blokken- 
en veenplaatsnummers op de kaart als uitgangspunt genomen. Gestart is met 
veenplaatsnummer één. 
7. Waterpassing – Emmerveen is per rij gedigitaliseerd waarbij linksboven op de kaart is 
gestart en rechtsonder is geëindigd.

Stap 3: Samenvoegen bestanden en berekenen veendikte.
Doel van de reconstructiekaarten was dat er een oppervlakte van een zo groot mogelijk 
aaneengesloten gebied zou worden gemodelleerd en dus niet zeven kleine vlakken. In 
verband met de eerste nauwkeurigheidswaterpassing van 1875 – 1885 is onderzocht of de 
terreinhoogten op de kaarten dezelfde basis hadden. Dit was het geval bij de kaarten van 
het Barger-Oosterveen, Smeulveen en Barger-Compascuum en bij de kaarten van Emmer-
Compascuum en Emmer-Erfscheidenveen. Omdat al deze vijf kaarten in de periode 1886 
- 1895 zijn gekarteerd, alle terreinhoogtes op de kaarten in meters +A.P. stonden vermeld 
en bovendien de terreinhoogten op de overlappende gebieden (bijvoorbeeld kaartranden) 
op elkaar aansloten, zijn de bestanden van deze vijf kaarten samengevoegd tot één bestand, 
één attribute tabel. Op deze manier werd het mogelijk om van een veel groter gebied 
modelmatig oppervlaktes te interpoleren (afb B8).

De bestanden van de twee kaarten uit circa 1860, namelijk die van het Amsterdamsche 
veld en de kaart zonder titel van het Barger-Westerveen en een gedeelte van het Barger-
Oosterveen zijn niet samengevoegd. Reden is dat de terreinhoogten van beide kaarten niet 
goed op elkaar aansloten. Dit is vooral te zien bij de getallen langs de grens tussen het 
Amsterdamsche Veld en het Barger-Westerveen en Barger-Oosterveen. Reden waarom ze 
niet zijn samengevoegd (afb. B9). 
Echter, op de kaart behorend bij het boek ‘De Gemeente Emmen’ van A.W. van Holthe tot 
Echten staan exact dezelfde terreinhoogten op ongeveer dezelfde plaats als op de kaarten 
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van het Amsterdamsche Veld en de kaart zonder titel van het Barger-Westerveen (afb. B9). 
Alle drie kaarten zijn dus gebaseerd op waterpassingen uit dezelfde periode, rond 1860, 
en de terreinhoogten van alle drie komen overeen. Besloten is voor een ‘compromis’. 
In de scriptie wordt de kaart zonder titel steeds tegelijkertijd getoond met die van het 
Amsterdamsche Veld maar dan wel met een stippellijn ertussen. In tegenstelling tot de 
bovengenoemde samengevoegde vijf kaarten tot één reconstructiekaart is hier dus sprake 
van twee reconstructiekaarten die wel tegelijkertijd worden getoond. 
 

Al met al heeft het samenvoegen ertoe geleid dat er uiteindelijk van drie gebieden 
terreinhoogtekaarten zijn geconstrueerd. Eén gebied, bestaande uit de samenvoeging 
van vijf kaarten, uit de 1886 – 1895, en twee gebieden, het Amstersdamsche Veld en het 
Barger-Westerveen met ook een deel van het Barger-Oosterveen uit circa 1860. 

Nadat de bestanden al dan niet waren samengevoegd is de veendikte berekend. Hierbij is 
in de attribute tabel een nieuwe kolom gecreëerd door middel van add field. Vervolgens 
zijn door middel van de field calculator de terreinhoogten van het Pleistoceen reliëf 
afgetrokken van die van het veenreliëf. 

Stap 4: Testen twee verschillende methoden om oppervlaktes te reconstrueren
In de volgende stap zijn twee verschillende methoden getest die ieder op een verschillende 
manier oppervlakten modelleren uit de gedigitaliseerde punten. Bij deze test is een 
vergelijking gemaakt tussen een methode van interpoleren, te weten Inverse Distance 
Weighting (IDW) en de calculatiemethode,Raster Calculatuon.. In verband met de rekentijd 
is voor de test een uitsnede gemaakt van het onderzoeksgebied. De uitsnede is zo gekozen 
dat sprake was van relatief grote hoogteverschillen. Reden waarom een deelgebied van het 
Barger-Oosterveen is getest. Beide methoden zijn getest op deze uitsnede. 

Afb. B9 De twee gebiedenwaarvan de reconstructiekaarten uit ca. 1860 zijn gemaakt. Het eerste 
gebied is het Amsterdamsche Veld. Het tweede gebied bestaat uit meerdere veenkoloniën. De 
zwarte stippellijn is de grens tussen de veenkoloniën. 
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Bij Raster Calculation is eerst een tussenstap gemaakt waarbij de punten van de 
terreinhoogten van het Pleistoceen reliëf naar een raster zijn geconverteerd. Dit is gedaan 
door middel van Conversion Tools > To Raster > Point to Raster met als cell assignment: 
mean en cell size: 25.   
Het oppervlak is vervolgens met de volgende formule in Raster Calculation > Map 
Algebra berekend: 
Con(IsNull(“TestRasterXand_filled2”),FocalStatistics(“TestRasterZand_filled2”,NbrRecta
ngle(5,5,”CELL”),”MEAN”),”TestRasterZand_filled2”).
De output was als volgt: 

Bij Inverse Distance Weighting (IDW) zijn de punten van de terreinhoogten van het 
Pleistoceen reliëf direct, dus zonder tussenstap, naar een oppervlakte geïnterpoleerd door 
middel van Spatial Analyst Tools > Interpolation > IDW. De output was als volgt: 

Op basis van een vergelijking van de afbeeldingen B10 en B11 is de conclusie getrokken 
dat Raster Calculation een veel ‘blokkerig’ beeld geeft dan IDW. Het oppervlak dat 
door middel van raster calculation wordt geconstrueerd wijkt daarmee te sterk af van de 
geomorfologie van grondoppervlakten in Nederland. De eindconclusie was dat Raster 
Calculation niet verder getest zou worden en de verschillende interpolatiemethodes wel.

Afb. B10 Een testreconstructie 
van een gebied bij de oostelijke 
uitloper van de Hondsrug door 
middel van Raster Calculation.  

Afb. B11 Een testreconstructie 
van een gebied bij de oostelijke 
uitloper van de Hondsrug door 
middel van Interpolation.  
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Stap 5: Testen verschillende interpolatiemethoden op één puntenbestand
In stap vijf zijn drie interpolatiemethoden, IDW, Kriging en Spline, getest op één 
puntenbestand namelijk de terreinhoogten van het Pleistoceen reliëf van het Barger-
Oosterveen. Interpoleren houdt in dat de waardes van de meetpunten van de terreinhoogten 
worden geschat. 

De drie verschillende interpolatietechnieken variëren in de mate van complexheid. Een 
simpele lineaire techniek bijvoorbeeld, berekent de gemiddelde waarden rondom de 
oorspronkelijke gedigitaliseerd punten. IDW houdt hierbij rekening met afstand tussen 
het oorspronkelijk gedigitaliseerde punt en het te interpoleren punt. Kriging houdt ook 
rekening met deze afstand maar verondersteld daarnaast een bepaalde mate van correlatie 
tussen de afstanden. Anders gezegd; verondersteld wordt dat punten die dicht bij elkaar 
liggen een grotere correlatie hebben dan punten die verder van elkaar liggen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een semiovariogram. Bovendien kwantificeert Kriging de 
onzekerheid van de geschatte/voorspelde waarde. 
Spline creëert een golvend oppervlak door de punten zo te modelleren dat de krommingen 
zo vloeiend mogelijk wordt gemaakt. 
Het gevolg van de drie interpolatiemethoden ook verschillen in de mate van ‘smoothness’, 
effenheid, van de weergave van het berekende oppervlak. IDW is dus het minst ‘smooth’, 
Spline het meest en Kriging ligt ertussen in. 

De testen zijn uitgevoerd door middel van Spatial Analyst Tools > Interpolation. 
Achtereenvolgens zijn de methodes IDW, Spline en Kriging (Ordinary, Spherical) getest op 
de terreinhoogtepunten van het Pleistoceen reliëf van het Barger Oosterveen (zie afb B12 
t/m B14).

B12 Testkaart op 
basis van IDW

Terreinhoogten 
in cm

B13 Testkaart op 
basis van Spline

Terreinhoogten 
in cm
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Het eindresultaat van de drie testen, de drie oppervlaktekaarten, zijn inhoudelijk 
beoordeeld op de mate waarin ze het landschap weergegeven. Deze landschappelijke 
beoordeling vond plaats door het resultaat van de testen te vergelijken met de 
morfologische kaart van J. Visscher uit zijn dissertatie Das Hochmoor von Südost-
Drente (afb. B15 op de volgende pagina). Zoals hiervoor is beschreven kunnen de 
hoogtegegevens van de waterpassings- en veenboringenkaarten niet op de centimeter 
nauwkeurig met de huidige AHN-kaart worden vergeleken als gevolg van de 
nauwkeurigheidswaterpassingen. Een globale vergelijking is echter wel mogelijk omdat 
door de nauwkeurigheidswaterpassingen geen verschillen van meters zijn ontstaan.

De conclusie is dat Spline een te ‘smooth’, te vlak, resultaat geeft. De uitloper van de 
Hondsrug is maar zeer beperkt te zien en het gebied ten oosten van de Hondsrug kent 
amper geomorfologische variatie. Zowel de geomorfologische kaart van Visscher en de 
AHN kaart tonen wel variatie in dit gebied.
 
Voor IDW geldt dat de gedigitaliseerde punten zodanig groot gewicht hebben dat het 
lijkt alsof er ‘bulten’ in het landschap aanwezig zijn. Zo lijken de weergegeven kleine 
lage rondjes op een pingo of een ven. Al deze plekken zijn inhoudelijk gecontroleerd 
door middel van de huidige AHN-kaart, de geomorfologisch kaart van J. Visscher en 
topografische kaarten. Er was geen overeenkomst tussen de plekken waar IDW een pingo 
of ven had gemodelleerd en de andere kaarten.
 
Al met al is de conclusie op basis van de landschappelijke vergelijking getrokken 
dat Kriging de beste interpolatiemethode is. Voor een goed eindoordeel of Kriging 
daadwerkelijk een goede interpolatie heeft gegeven is vervolgens Kriging ook nog 
statistisch getoetst. Dit is gedaan in stap zes.  
 

B14 Testkaart op 
basis van Kriging

Terreinhoogten 
in cm
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Stap 6: Statistisch toetsen Krigingmodel door middel van semiovariogram en 
regressie-analyse
Bij deze stap is getoetst of Kriging een accurate schatting heeft gemaakt van het oppervlak 
dat het model heeft geïnterpoleerd op basis van de door mij gedigitaliseerde punten van 
de terreinhoogten. Kriging is gebaseerd op de uitvoering van twee taken. De eerste taak 
betreft het maken van de semiovariogrammen en covarianties. Hierbij wordt een schatting 
gemaakt van de mate waarin punten van elkaar afhankelijk zijn. Bij een semiovariogram 
wordt dus de correlatie getest en gekwantificeerd. De tweede taak is het voorspellen van 
de onbekende waardes door middel van lineaire regressie technieken (= kriging). Bij de 
toetsing is dus de betrouwbaarheid van het gemodelleerde vlak statistisch onderzocht. 

De uitvoering in GIS heeft plaatsgevonden door middel van de Geostatistical Analyst 
Wizard. De wizard geeft zowel het variogram met bijbehorende parameters als de fouten 
in de voorspelling (prediction errors) weer. Door middel van de knop ‘optimize model’ 
zijn de parameters, nugget, partial sill en andere parameters geoptimaliseerd. Bij optimize 
model wordt cross validation herhaald waarbij vooral wordt gefocust op de schatting van 
de range parameter. 

Afb. B15 De morfologische kaart zoals geconstrueerd door Visscher in 1931



225

Intermezzo: Semiovariogram en Cross validation.*

Bij Semiovariogram zijn vooral de nugget, (partial) sill en range van belang. 
Het onderstaande grafiekje geeft deze begrippen weer. De distance h wordt ook 
wel lag genoemd. 
 

Bij de analyse van de fouten in de voorspellingen zijn de volgende begrippen van 
belang;

Mean Error is de gemiddelde fout. Deze wordt gebruikt om de ‘unbaisedness’ van de 
schatting te beoordelen. De mean error moet dicht bij nul liggen.
Root-Mean-Square Error of RMS is de wortel van het gemiddelde van de 
gekwadrateerde fouten ofwel kwadratisch gemiddelde. RMS is een spreidingsmaat 
en wel de spreiding ten opzichte van een bepaalde gekozen waarde x0. In een 
ééndimensionale situatie is dit ook een schatting van de standaarddeviatie van de 
fouten. De waarde moet klein zijn in verhouding tot de data. 
De RMS Standardized moet dicht bij 1 liggen.
Mean Standardized Error = Mean[(absolute error)/(standard deviation of the 
estimation error)]. De Mean Standardized Error moet dicht bij nul liggen.
Average Standard Error is de gemiddelde standaard afwijking. Dit is het 
kwadratische gemiddelde van de afwijkingen van het gemiddelde. Het is een 
indicator voor de spreiding van de getallen rondom een gemiddelde. Het getal moet 
klein zijn in verhouding tot de data. 

* Zie voor een uitgebreide toelichting helpdesk ARCGIS. Hier zijn alleen de door hen gegeven 
definities weergegeven. 

Voor alle drie gebieden is een statistische toetsing uitgevoerd voor het Pleistoceen reliëf, 
het veenreliëf en de veendikte. In totaal zijn er dus negen statische toetsen uitgevoerd.  

In het hiernavolgende worden de resultaten weergeven van deze toetsingen. Hierbij wordt 
het semiovariogram gegeven van de test vóór en na optimalisatie. Daarnaast wordt  de 
cross validation met de prediction errors gegeven van het model waarmee de uiteindelijke 
reconstructiekaart is gemaakt. Met uitzondering van het Pleistoceen reliëf 1860 zijn voor 
alle reconstructie de resultaten na optimalisatie uiteindelijk gebruikt omdat deze bij de 
vergelijking tussen beide de beste resultaten gaven. Omdat GIS niet de totale sill en de 
procentuele verhouding tussen de nugget en de sill, dit is de foutmarge, weergeeft, zijn 
deze handmatig berekend en in de bijbehorende tabel vermeld.   
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Semiovariogram Pleistoceen reliëf
 Voor optimalisatie model Na optimalisatie model

No. Lags  12        12 
Lag size         1.435,716       183,223    
Nugget          6.305,923    1.073,547 
Parameter                1,884           1,931  
Range        17.228,589    1.465,783  
Partial Sill     106.429,926              10.473,276    
Nugget/sill %  5,59%          9,30%

Gebied 1. Samengevoegd bestand Barger-Oosterveen, Smeulveen, Barger-Compascuum, 
Emmer-Erfscheidenveen en Emmer-Compascuum. 

Semiovariogram en cross validation Pleistoceen reliëf gebied 1

Vóór optimalisatie 
model

Na optimalisatie 
model
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Cross validation Pleistoceen reliëf: 
Prediction errors (sample 2401)

 Na optimalisatie model
Mean       0,197
Root-Mean-Square          42,047  
Mean Standardized    0,006 
RMS Standard.     1,130 
Av. Standard Error         37,139 

Afb. B16 Het kaartbeeld 
zoals gereconstrueerd door 
middel van Kriging (na opti-
malisatie)

in cm
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Semiovariogram Veenreliëf   
Voor optimalisatie model Na optimalisatie model

No. Lags  12        12     
Lag size          1435,716        58,502
Nugget           1541,249              386,164
Parameter               1,784           2,0
Range         17.228,589       468,012
Partial Sill        84.748,444      1136,652
Nugget/sill %                1,78%       25,36%

Semiovariogram en cross validation Veenreliëf gebied 1

Vóór optimalisatie 
model

Na optimalisatie 
model



229

Cross validation Veenreliëf;
Prediction errors (sample 2401)

 Na optimalisatie model
Mean              -0,085
Root-Mean-Square           19,441
Mean Standardized    -0,001
RMS Standard.      0,715
Av. Standard Error   27,400     

Afb. B17 Het kaartbeeld 
zoals gereconstrueerd door 
middel van Kriging (na opti-
malisatie)

in cm
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Vóór optimalisatie 
model

Na optimalisatie 
model

Semiovariogram  en cross validation Veendikte gebied 1

Semiovariogram Veendikte 
   Voor optimalisatie model Na optimalisatie model

No. Lags  12       12     
Lag size             642,039    1104,779
Nugget            2056,336      571,776
Parameter               1,450          0,921
Range            5732,115    8838,231
Partial Sill           9225,927               11364,82
Nugget/sill %               18,22%         4,79%
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Cross validation Veendikte; 
Prediction errors (sample 2401)

 Na optimalisatie model
Mean                -0,0831
Root-Mean-Square        40,2744
Mean Standardized        -0,0012
RMS Standard.   1,0391
Av. Standard Error        38,6941

Afb. B18 Het kaartbeeld 
zoals gereconstrueerd door 
middel van Kriging (na opti-
malisatie)

in cm
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Gebied 2. Barger-Westerveen, Oosterveen en een gedeelte van het Barger-Oosterveen. 

Semiovariogram en cross validation Pleistoceen reliëf gebied 2

Vóór optimalisatie 
model

Na optimalisatie 
model

Semiovariogram Pleistoceen reliëf:  
  Voor optimalisatie model Na optimalisatie model  

No. Lags  12     12
Lag size          661,226           1381,092
Nugget          4593,478                 0
Parameter                1,738     0,933
Range         5827,753         11048,73
Partial Sill       53640,030         59496,75
Nugget/sill %  7,89%              --
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Cross validation Pleistoceen reliëf; 
Prediction errors (sample 1973)
  Voor optimalisatie model  
 
Mean            0,263   
Root-Mean-Square       55,773   
Mean Standardized  0,004     
RMS Standard.   0,774   
Av. Standard Error 71,935   

Afb. B19 Het kaartbeeld zoals gereconstrueerd 
door middel van Kriging (voor optimalisatie)

in cm
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Semiovariogram Veenreliëf:  
  Voor optimalisatie model Na optimalisatie model  
No. Lags  12       12    
Lag size          1358,671               1251,909
Nugget                 0                  125,405
Parameter                1,527          1,645
Range         11926,12              10015,27
Partial Sill       77334,410              70451,11
Nugget/sill %  --                      0,18%

Semiovariogram en cross validation Veenreliëf gebied 2

Vóór optimalisatie 
model

Na optimalisatie 
model
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Cross validation Veenreliëf; 
Prediction errors (sample 1973)
  Na optimalisatie model  
Mean              0,0245
Root-Mean-Square         21,674
Mean Standardized  -0,001
RMS Standard.    1,325
Av. Standard Error 16,297 

Afb. B20 Het kaartbeeld zoals gereconstrueerd 
door middel van Kriging (na optimalisatie)

in cm
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Semiovariogram Veendikte:  
  Voor optimalisatie model Na optimalisatie model  
No. Lags  12    12 
Lag size         1381,092              880,531
Nugget                0            1046,960
Parameter               0,734      0,972
Range        16573,100            7044,251
Partial Sill       33876,740           26191,53
Nugget/sill %  --                 3,84%

Semiovariogram en cross validation Veendikte gebied 2

Vóór optimalisatie 
model

Na optimalisatie 
model
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Cross validation Veendikte; 
Prediction errors (sample 1973)
  Na optimalisatie model  
Mean   0,112
Root-Mean-Square       51,307
Mean Standardized        0,0003
RMS Standard.  0,898
Av. Standard Error       56,882

Afb. B21 Het kaartbeeld zoals gereconstrueerd 
door middel van Kriging (na optimalisatie)

in cm
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Gebied 3. Amsterdamsche Veld. 

Semiovariogram en cross validation Pleistoceen reliëf gebied 3

Vóór optimalisatie 
model

Na optimalisatie 
model

2. Amsterdamsche Veld met waterpassing uit 1860

Semiovariogram Pleistoceen reliëf:  
Voor optimalisatie model Na optimalisatie model

No. Lags  12           12 
Lag size          1203,615         137,425 
Nugget           5832,503       1973,023
Parameter                1,759             2
Major Range       10.626,02.       1099,400
Partial Sill       80.383,157     10547,921
Nugget/sill %  6,77%           15,76%
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Cross validation Pleistoceen reliëf; 
Prediction errors (sample 660)

 Na optimalisatie model
Mean            0,041
Root-Mean-Square        53,206
Mean Standardized  0,002
RMS Standard.   1,057
Av. Standard Error        50,579

Afb. B22 Het kaartbeeld zoals gereconstrueerd 
door middel van Kriging (na optimalisatie)

in cm
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Semiovariogram en cross validation Veenreliëf gebied 3

Vóór optimalisatie 
model

Na optimalisatie 
model

Semiovariogram Veenreliëf:  
Voor optimalisatie model Na optimalisatie model

No. Lags  12       12   
Lag size         1203,615    36,679
Nugget          1489,249             1,453
Parameter      2      2
Major Range      14.443,380               293,432
Partial Sill    249.222,800                       1453,093
Nugget/sill %              0,59%       0,10%
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Cross validation Veenreliëf; 
Prediction errors (sample 660)

 Na optimalisatie model
Mean              0,239
Root-Mean-Square          25,418
Mean Standardized    0,006
RMS Standard.     0,768
Av. Standard Error  33,388

Afb. B23 Het kaartbeeld zoals gereconstrueerd 
door middel van Kriging (na optimalisatie)

in cm
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Semiovariogram en cross validation Veendikte gebied 3

Vóór optimalisatie 
model

Na optimalisatie 
model

Semiovariogram Veendikte:  
Voor optimalisatie model Na optimalisatie model

No. Lags  12   
Lag size            258,394           318,924
Nugget          2.075,074         1628,976
Parameter                1,555               1,390
Range          2.321,488         2551,395
Partial Sill       17.287,320      17.847,620
Nugget/sill %  10,71%              8,36%
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Cross validation Veendikte; 
Prediction errors (sample 660)
  Na optimalisatie model
Mean           -0,077
Root-Mean-Square        40,234
Mean Standardized -0,003
RMS Standard.   0,993
Av. Standard Error        53,889    

Afb. B24 Het kaartbeeld zoals gereconstrueerd 
door middel van Kriging (na optimalisatie)

in cm
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Stap 7 verwerking gegenereerde oppervlaktekaarten tot te publiceren kaarten. 

De uitkomsten van de Geostatistical Wizard zijn om de volgende redenen verder bewerkt: 
1. Kriging genereert ook voorspellingen van gebieden waar geen punten zijn ge-
digitaliseerd (zie ook vorige pagina’s). Om een correct beeld te genereren, zijn dus die 
gebieden verwijderd waar geen meetpunten waren gedigitaliseerd. Hierbij is eerst om 
de punten heen een vlak gemaakt door middel van New Feature > Polygon feature. 
Vervolgens is door middel van Spatial Analyst Tools > Extraction > Extract by Mask het 
vlak waarin de punten  met terreinhoogten staan (de polygon) uit het totaal ‘geknipt’ (afb. 
B 25).

2. Het oppervlak dat Kriging genereert heeft bij iedere reconstructiekaart weer andere 
legenda-eenheden. Zo genereert Kriging vóór Extract by Mask een geometrische 
classificatie en dus ook geometrische legenda-eenheden. Deze geometrische classificatie 
verschilt per reconstructiekaart omdat de terreinhoogten van het Pleistoceen reliëf, het 
veenreliëf en de veendikte immers sterk verschillen per gebied. Dit maakt een vergelijking 
van de terreinhoogten tussen de reconstructiekaarten moeilijk. 
Het oppervlak dat wordt gegenereerd ná Extract by Mask heeft geen geometrische 
legenda meer maar een zogenoemde ‘natural breaks (jenks)’. Ook deze verschilt per 
reconstructiekaart omdat zoals gezegd de terreinhoogten sterk variëren.  

Afb. B25 links; de gedigitaliseerde punten met terreinhoogten binnen de polygon (paars vlak). 
Rechts: de omtrek van het polygon geprojecteerd op het door middel van Kriging gegenereerde 
oppervlak.
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Afb. B26 Boven: Schematische 
weergave classificatie Natural 
Breaks: Hoe meer metingen in een 
bepaalde hoogterange vallen, hoe 
smaller de classificatie-eenheid. De 
opbouw van de classificatie (=le-
genda-eenheden) verschilt dus per 
gebied. Rechts: De reconstructiekaart 
op basis van deze classificatie

Hoogte in cm

Hoogte in cmAfb. B27 Boven: Schematische 
weergave handmatig gemaakte clas-
sificatie: Alle classificatie-eenheden 
(=legenda-eenheden) zijn even groot 
namelijk één meter. Voor alle recon-
structiekaarten Pleistoceen reliëf en 
Veenreliëf van alle drie  gebieden 
is dezelfde classificatie gemaakt. 
Rechts: De reconstructiekaart op 
basis van deze classificatie.
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Gekozen is om zelf een legenda te maken waarbij sprake is van gelijke intervallen van één 
meter. Deze legenda is handmatig in GIS ingevoerd en is voor alle reconstructiekaarten 
van het Pleistoceen reliëf en het veenreliëf hetzelfde. Op deze manier kunnen de 
reconstructiekaarten als een soort ’gereconstrueerde AHN-kaarten’ worden gezien. 
Zo kunnen de terreinhoogten van het Pleistoceen reliëf niet alleen onderling worden 
vergeleken maar ook met die van het veenreliëf. 
Omdat de veendiktes in meters sterk afwijken van de andere twee terreinhoogten is hier 
voor een andere classificatie en een andere kleurstelling gekozen. Ook de intervallen zijn 
kleiner, namelijk 50cm (afb. B28). 

De eindconclusie is dat uit zowel statische toetsingen als de landschappelijk inhoudelijke 
vergelijkingen is gebleken dat dat kriging een zodanige betrouwbare weergave construeert 
van de terreinhoogten in het onderzochte gebied dat de reconstructiekaarten in ons 
onderzoek kunnen worden gebruikt.   

Afb. B28 Eén van de drie re-
constructiekaarten van de veen-
dikte. Voor alle drie gebieden is 
dezelfde classificatie (legenda) 
en kleurstelling gemaakt.  

Legenda
Dikte in cm
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