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Voorwoord 

Voor u ligt mijn masterscriptie over de lange termijnontwikkeling van het grondbezit, de nederzetting 

en het cultuurlandschap van Annerveen tussen 1600 en 1900. Het betreft een klein gebied, dat 

onderdeel lijkt te zijn van de Groningse en Drentse veenkoloniën. Maar dit blijkt toch anders te zijn.   

De masterscriptie vormt de afronding van mijn master Landschapsgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Het waren twee mooie jaren, waarin ik een hoop geleerd en gezien heb 

van verschillende landschappen in Nederland. Het traject van de scriptie is echter niet geheel 

vlekkeloos verlopen, maar door de steun en hulp heb ik het uiteindelijk af kunnen ronden. Daarom 

wil graag de volgende mensen bedanken. Ten eerste Hans Elerie voor het inspirerende gesprek over 

Annerveen en zijn onderzoeken naar randveenontginningen. Vervolgens wil ik Willem Dijkema en 

Klaas Wigchering bedanken voor hun tijd om met mij te spreken over de geschiedenis van 

Annerveen. Daarnaast Roelie Jager voor het beschikbaar stellen van een grote hoeveelheid boeken 

en tijdschriften over de Annerveen, Annerveenschekanaal en de veenkoloniën. De medewerkers van 

het Drents archief voor het meedenken en meelezen tijdens dagen in het archief. Anne Wolff en Erik 

Meijles voor hun colleges en begeleiding tijdens de master. In het bijzonder wil ik mijn professor 

Theo Spek bedanken voor zijn begeleiding tijdens de master en het scriptietraject, zijn aanstekelijk 

enthousiasme en ongekende kennis van het landschap. Tot slot wil ik mijn familie, vriendin en 

vrienden bedanken voor hun steun tijdens het proces. 

Groningen, december 2019. 

Martin van Steenwijk  



Samenvatting 

In de Drentse en Groningse veenkoloniën zorgen allerlei ontwikkelingen, van windmolens tot 

droogteproblemen naar krimp, ervoor dat het gebied constant onder de aandacht staat. Aan de rand 

van de veenkoloniën ligt Annerveen. Het drietal dorpen Spijkerboor, Oud- en Nieuw Annerveen zijn 

gelegen tussen de Hunze en de provinciegrens met Groningen. In het noorden grenst het aan 

Zuidlaarderveen (marke van Zuidlaren) en in het zuiden aan Eexterveen (marke van Eext). Annerveen 

valt niet onder de veenkoloniën, maar wordt getypeerd als een randveenontginning. De 

ontstaansgeschiedenis van een randveenontginningsdorp is anders dan van een veenkoloniaaldorp. 

Er is weinig bekend over de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de randveenontginningen. In 

dit onderzoek staat de lange termijn ontwikkeling van het grondbezit, de nederzetting en het 

cultuurlandschap tussen 1600 en 1900 centraal. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Hoe 

ontwikkelden grondbezit, nederzettingspatroon en cultuurlandschap van de randveenontginning 

Annerveen zich tussen 1600 en 1900 en welke landschappelijke en maatschappelijke factoren hebben 

bij deze ontwikkeling een belangrijke sturende rol gespeeld? Om antwoord te krijgen op deze 

hoofdvraag op te delen in een drietal thema’s: Het landschap vóór 1600, Het landschap, grondbezit 

en nederzetting tussen 1600 – 1800 en Het landschap grondbezit en nederzetting tussen 1800 – 1900. 

Voor het onderzoek is voornamelijk gebruik gemaakt van primair bronmateriaal uit het Groninger- en 

Drents archief, literatuur en historisch kaarten.   

Het landschap vóór 1600 kent zijn ontstaan in de een na laatste ijstijd, het Saalien. Door het ontstaan 

van de Hondsrug stroomt het smeltwater af via de laagte, waar tegenwoordig de Hunze loopt. In het 

Eemien staat het ook het onderzoeksgebied onder invloed van de zee. Een groot deel van het huidige 

landschap komt vooruit de laatste ijstijd, het Weichselien. In deze periode werd een pakket dekzand 

van zo’n 30 meter afgezet over het gebied. De dekzandruggen zijn tegenwoordig nog altijd te zien. 

Wanneer het Weichselien ten einde komt warmt het klimaat langzamerhand op, het Holoceen breekt 

aan. Tegenwoordig zitten we nog altijd in dit tijdvak. Door het opwarmende klimaat stijgt de 

zeespiegel, dit heeft invloed op de waterhuishouding op de hogere zandgronden. Door de 

verslechterende afwatering komt langzamerhand de veenvorming op gang. In de beekdalen wordt 

laagveen gevormd en uiteindelijk vormt zich op meerdere plekken hoogveen. Een van deze grote 

hoogveen is het Oostermoer, Annerveen ligt in feite op de rand van dit hoogveen. Nu dat bekend is 

hoe het landschap van Annerveen ontstaan is, wordt gekeken naar het huidige landschap. Op basis 

van de hoogte, de geomorfologie en de bodemgesteldheid is het opgedeeld in vier fysisch-

geografische landschappen: De dalvlakte van het Hunzedal, Het beekdal van de Hunze, Het 

dekzandlandschap van Annerveen en Het voormalige hoogveenlandschap van het Oostermoer. Over 

Annerveen is vóór 1600 weinig bekend, in de omgeving en in gelijke dorpen (Eexterveen en 

Bonnerveen) worden archeologische vondsten gedaan. De oudste vermelding stamt uit de dertiende 

eeuw, wanneer de buren van Zuidlaren delen van de onverdeelde marke verkopen aan het klooster 

van Aduard. Hierin worden ook twee percelen in de Anner venen verkocht aan het klooster. 

Halverwege de 15e eeuw wordt onverdeelde marke van Annen gescheiden, dit houdt in dat er vanaf 

dat moment gevestigd kan worden. Daarnaast geven primaire bronnen aan dat onder andere de 

Hunze regelmatig genoemd werd vóór 1600. Het landschap van Annerveen is voor 1600 in gebruik, 

kleine gemengde agrarische bedrijven zijn zelfvoorzienend en steken turf voor zowel de eigen 

behoefte als voor de markt. Echter kan niet gezegd worden waar deze boerderijtjes gestaan hebben. 

  



In het derde hoofdstuk wordt het grondbezit, de nederzetting en het cultuurlandschap tussen 1600 

en 1800 onder de loep genomen. Door middel van primair bronmateriaal, zoals het bezaaide landen 

register uit 1612, de grondschattingsregisters 1630 – 1654 en de haardstederegisters van 1672 tot en 

met 1804. Uit dit primaire bronmateriaal komt naar voren dat er in 1630 zes boerderijen staan in 

Annerveen. Dit aantal groeit door tot zo’n 13 huizen en boerderijen in 1695. Aan het einde van de 

jaren zestig in de 18e eeuw explodeert het aantal boerderijen en huizen naar 71 in 1804. Dit valt te 

verklaren door het ontstaan van de Annerveense Herencompagnie, die onder leiding van Willem, en 

later Lambartus, Grevijlink de ontginning van veen centraal aanging sturen. Aan de hand van de 

primaire bronnen en de literatuur zijn de zes oudste boerderijen op kaart gezet. Deze boerderijen 

liggen op de dekzandruggen in het dekzandlandschap van Annerveen. Daarnaast wordt ook 

beschreven welke ontwikkelingen in landschap tussen 1600 en 1800 plaats vonden. Er zijn hierin 

twee centraal aangestuurde ontginningen te vinden en een derde organische ontginning. Nieuwe 

boerderijen vestigen zich in het lint van Oud- en Nieuw Annerveen. 

In het vierde hoofdstuk wordt het grondbezit, de nederzetting en het cultuurlandschap tussen 1800 

en 1900 uiteengezet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van historisch kaartmateriaal, het kadaster van 

1832, archiefstukken en veldnamen. Vanaf 1811 krijgen we de beschikking over de Franse kaarten en 

vervolgens de Huguenin kaarten, op deze kaarten is zichtbaar dat de ontginningen vanuit het huidige 

Annerveenschekanaal en het Kielsterhoofddiep vergevorderd zijn. Dit in tegenstelling tot de 

ontginningen dit plaats vinden vanuit het lint van Annerveen. Fraai detail op de Hugueninkaart zijn 

de waarschijnlijke boekweitakkers in het hoogveen. Het kohier van vaste goederen uit 1807 laat zien 

dat er zo’n 53 huizen en boerderijen staan, die zo’n 431,8 hectare grond bezitten. In 1832 bezitten de 

21 eigenaren bijna 655 hectare grond. In 1832 is duidelijk dat er nog grote stroken met heide liggen. 

Uitgelicht worden twee boerderijen uit 1832, waarbij in gegaan wordt op het grondbezit ten tijde van 

het kadaster. Het grondbezit kenmerkt zich aan de ene kant door een strakke strokenverkavelingen 

en aan de andere kant een onregelmatige blokverkaveling die iets weg heeft van de verkaveling van 

een es. Vervolgens worden de Topografische-Militaire kaart van omstreeks 1850 en de Bonnekaart 

van 1902 belicht. In deze kaarten valt op dat de heide bijna helemaal ontgonnen en in cultuur 

gebracht is. Er is tevens te zien dat het dorp zich verder uitbreidt in Nieuw Annerveen en in 

Annerveenschekanaal bevindt zich een school. Ten aanzien van de veldnamen zijn er twee grote 

bronnen aanwezig, de veldnamenkaart van J. Wieringa en de veldnamenverzameling uit het 

dorpsarchief van Annerveen. Een voorbeeld van een veldnaam die veel voorkomt en te maken heeft 

met de ontginning van veen is -lent. Een lent is een kade waar de turf opgestapeld werd om 

vervolgens verscheept te worden. Over de landbouw in Annerveen tussen 1850 en 1900 is helaas 

weinig informatie. De gemeenteverslagen die vanaf 1860 beschikbaar zijn geven enkele een beeld 

van de gemeente Anloo en gaan niet specifiek in op de dorpen. 

Met alle veranderingen die de huidige tijd met zich mee brengt is het van belang de 

cultuurhistorische waarden in het landschap van Annerveen in het oog te houden. De 

strokenverkaveling, zoals de eigendomskaart laat zien, is op de huidige luchtfoto’s te herkennen. 

Eveneens als de grens tussen de ontginning vanuit het Kielsterhoofddiep. Met dit soort 

cultuurhistorische waarden dient voorzichtig omgegaan te worden, zodat deze in de toekomst 

zichtbaar blijven.       
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Drentse en Groninger Veenkoloniën komen geregeld in het nieuws voorbij, bijvoorbeeld wanneer 

het gaat over het plaatsen van windturbines in het gebied, wat tot grote onrust in het gebied leidt en 

wat tot doel heeft dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% heeft 

gereduceerd.1 Een ander discussiepunt betreft de afspraken die zijn gemaakt tussen de verschillende 

ministeries en provincies ten aanzien van de ‘Regio Deal Natuur inclusieve landbouw Noord-

Nederland’. Deze wil de transitie van de landbouw stimuleren, aangezien de huidige manier van 

boeren onder andere de biodiversiteit, het voortbestaan van de boeren en de landschappelijke 

kwaliteiten onder druk zetten.2 Verder is regionaal ook een samenwerkingsverband ontstaan rond de 

‘Agenda voor de Veenkoloniën’ waarin de beide provincies, waterschappen en gemeenten in deze 

regio gezamenlijk de veenkoloniën willen positioneren en profileren als een innovatief 

landbouwgebied.3 Hoogleraar plattelandsontwikkeling Dirk Strijker ziet voorts voor de veenkoloniën 

een toekomst als woon- en recreatiegebied in plaats van een gebied dat enkel kan groeien door de 

landbouw.4 Tot slot behoren de veenkoloniën tot de krimp- en anticipeergebieden van Nederland. 

Dit houdt in dat de bevolkingsaantallen hier dalen, wat tot allerlei aanpassingen van de huidige koers 

noopt (figuur 1.1).5  

  

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid. 
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/15/regio-deal-natuurinclusieve-
landbouw-noord-nederland. 
3 https://veenkolonien.nl/organisatie/168-missie.html. 
4 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/209769/Scheidend-hoogleraar-Dirk-Strijker-Veenkolonien-hebben-
toekomst-als-woon-en-leefgebied. 
5 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2019. 

Figuur 1.1 De Hunze bij Spijkerboor, de vermoedelijke locatie van het verlaat. Bron: eigen foto 
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Dit alles maakt duidelijk dat op sociaal-maatschappelijk en economisch vlak tal van vraagstukken 

spelen in de veenkoloniën. Dat wordt nog urgenter wanneer we beseffen dat het hier om een zeer 

uitgestrekt gebied gaat van ca 62 km2 met 775 inwoners.67 In landschappelijk opzicht is het gebied 

bovendien gevarieerder dan men in eerste instantie zou denken. Het Kenniscentrum Landschap van 

de Rijksuniversiteit Groningen splitst het gebied ruwweg in twee delen: de oude veenkoloniën 

(daterend uit de late 16e tot vroege 19e eeuw) en de jonge veenkoloniën (daterend uit de late 19e en 

vroege 20e eeuw). Direct ten westen daarvan ligt aan de Drentse kant bovendien nog het 

aangrenzende Hunzedal van de voormalige dingspelen Oostermoer en Zuidenveld, dat qua 

ontstaansgeschiedenis en landschapsopbouw feitelijk niet tot de veenkoloniën behoort.8 Op een deel 

van dit gebied is deze scriptie gericht (figuur 1.2).  

 
6 Meting van het onderzoeksgebied door middel van GIS. 
7 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84286NED/table?dl=24DDD. 
8 Kenniscentrum Landschap RUG, http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden.html. 

Figuur 1.2 Veenontginnings- en verveningslandschappen in Noord – Nederland. De zwart pijl geeft de locatie van het onderzoeksgebied aan. 
Bron: Spek, T., 2017, Hoorcollege 20. 
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De zogenaamde randveenontginningsdorpen ten oosten van de Hunze hebben een duidelijk andere 

ontstaansgeschiedenis dan de veenkoloniale dorpen ten oosten daarvan (figuur 1.3). Er dient 

vermeld te worden dat deze randveenontginningsdorpen geen onderdeel uitmaken van de 

veenkoloniën. In archiefstukken te vinden in het Drentse- en Groningse archief is te lezen dat 

sommige van deze dorpen al ontstaan zijn in de dertiende eeuw.9 Naar het ontstaan van deze dorpen 

en de ontwikkeling van het landschap rondom deze dorpen is weinig wetenschappelijk onderzoek 

gedaan. Het is als het ware een vergeten landschap, terwijl het tegelijkertijd om een relatief 

zeldzaam en interessant middeleeuws cultuurlandschapstype gaat. De publicaties die tot dusverre 

zijn verschenen richten zich meer op het Hunzedal of de veenkoloniën in het algemeen, waardoor de 

specifieke geschiedenis en kwaliteiten van de randveenontginningsdorpen onvoldoende tot zijn recht 

komt. Ook zijn steeds specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de turfwinning sterk 

geaccentueerd. Wel zijn er waardevolle lokale historische studies geschreven door vrijwilligers. 

Omdat het gehele gebied van de Drentse randveenontginningen te groot is voor één masterscriptie, 

staat hier het landschap rondom Annerveen centraal.   

  

 
9 Folkerts, 1981. 

Figuur 1.3 Foto van Oud Annerveen uit 1982. Bron: Berg, H., via Drents Archief 
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1.2 Stand van onderzoek 

We bespreken hieronder in het kort de literatuur die is verschenen over randveenontginningen in het 

algemeen, die in Drenthe in het bijzonder en tot slot ook over het dorp en het landschap van 

Annerveen. 

Randveenontginningen 

In 1985 verscheen de heruitgave van het onderzoek Aufstrecksiedlungen in Ostfriesland; Ein Beitrag 

zur Erforschung der mittelalterlichen Moorkolonisation. De Duitse geograaf Ekkehard Wassermann 

heeft onderzoek gedaan naar nederzettingen met een opstrekkende verkavelingsstructuur in Oost-

Friesland, Duitsland. In zijn onderzoek kijkt hij ook over de landsgrenzen en benoemt de gebieden 

en/of plaatsen die op basis van kaarten ook een opstrekkende verkaveling hebben, hij benoemt 

hierbij het veenkoloniale gebied van Zuidlaarderveen tot en met Barger-Oosterveld.10  

In navolging van het onderzoek van Ekkehard Wassermann, gebruikt Hans Elerie het begrip 

randveenontginning in het boek: Geschiedenis van Emmen en Zuidoost – Drenthe geschreven onder 

de redactie van M.A.W Gerding in 1989. Elerie beschrijft het ontstaan van de dorpen Schoonebeek 

en Roswinkel en hoe de agrarische bedrijven zich ontwikkelden. Uit zijn onderzoek blijkt dat dit soort 

randveenontginningen in hoofdzaak dateren uit de 13e t/m 17e eeuw. De 

randveenontginningsdorpen verschillen qua datering en ontstaanswijze dus van de oudere en 

onregelmatiger esdorpen op het Drents Plateau en de jongere en sterk planmatig opgezette 

veenkoloniën uit de 16e-20e eeuw. Ten slotte benoemt Elerie het belang van de oriëntatie van de 

zandruggen als bewoningsas.11  

In de 1998 verschijnt de dissertatie, Weerbarstig land. Een historisch-ecologische landschapsstudie 

van Koekange en de Reest van Hans Elerie. Elerie onderzoekt daarin wat de lange termijn-

veranderingen zijn van de bedrijfsstijl van 17e-20e -eeuwse boeren in relatie tot de toenmalige 

ecologische setting van het dorpsgebied. Zijn eerdere onderzoek in Schoonebeek en Roswinkel 

vormde de aanleiding om in dit onderzoek de randveenontginning Koekange te onderzoeken.12 Elerie 

past daarbij ook de typologie van de randveenontginningen van Wassermann toe op Koekange. Het 

dorp ligt op een reeks dekzandzandruggen dit het beekdal ter plekke scheiden van het 

achterliggende hoogveen. Het beekdal wordt gebruikt voor beweiding, hooiwinning en kap van 

geriefhout, de dekzandruggen voor bewoning en kleine cultuurlandjes dichtbij huis, het 

achterliggende hoogveengebied voor akkerbouw (bovenveencultuur) en turfwinning. 

Naast de bovenstaande onderzoeken waarin randveenontginningen zijn onderzocht heeft de 

provincie Drenthe ook een aantal kenmerken die behoren tot een randveenontginning opgesomd. De 

volgende kenmerken worden gegeven: Liggen langs de randen van de Veenkoloniën, zijn ontstaan 

door ontginning van de randen van het hoogveenpakket, langgerekte bebouwingslinten, dwars op de 

weg smalle onregelmatig opstrekkende verkaveling.13   

Het dorp en omringende landschap 

Over het gebied rond Annerveen zijn in de loop der jaren wetenschappelijke, lokaal-historische en 

beleidspublicaties verschenen. In 1872 is het Geschiedkundig overzicht van de verveeningen in 

Drenthe door Mr. C. L. Kniphorst gepubliceerd. Hierin wordt ingegaan over het vervoer van turf via 

 
10 Wassermann, 1985 pag.151 – 152. 
11 Elerie, 1989 pag. 53 – 95. 
12 Elerie, 1998 pag. 20 – 27. 
13 https://www.provincie.drenthe.nl/kernkwaliteiten/begrippen-definities/landschap/randveenontginning/. 
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Annerveen en de Groningse wijken.14 Onder redactie van J.D.R. van Dijk, W.R. Foorthuis, M.A.W. 

Gerding en A.M.H. Koekkoek-Gerrits is door de Eeuwfeestcommissie Annerveenschekanaal ter ere 

van het 200-jarig bestaan van het dorp 1785 – 1985 Van Annerveense Compagnie tot 

Annerveenschekanaal uitgegeven. Dit boek belicht de ontstaansgeschiedenis van het jongste dorp in 

het gebied: Annerveenschekanaal. Het zal helpen inzicht te krijgen op de turfwinning in het 

Annerveen. 15 Ten aanzien van de turfwinning in de Anner- en Eextervenen hebben drs. J.D.R. van 

Dijk en drs. W.R. Foorthuis in Historia Agriculturae, een stuk geschreven dat het ontstaan en werking 

van de veencompagnie in Annerveen reconstrueerdt met nadruk op de rol van vervener Lambartus 

Grevijlink.16 

In 1993 bracht de Stichting Gemeenschapshuis Annerveen – Spijkerboor het 258 pagina’s telden 

boek Drents Daip blif altied stromen uit. Dit lokaal-historisch boek is geschreven door een werkgroep 

uit Oud- en Nieuw Annerveen en Spijkboor. Het beschrijft de geschiedenis van het gebied en de 

dorpen tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw. De schrijvers hebben vermeld niet een 

wetenschappelijke publicatie te willen maken, maar wel een verantwoord product. Men heeft voor 

het schrijven van het boek archiefonderzoek en onderzoek gedaan naar de bewoningsgeschiedenis 

gedaan. Het boek beschrijft de hoofdlijnen uit de geschiedenis van Annerveen.17 

De Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe heeft het project Dorp2000anno ontwikkeld om 

bewonersparticipatie bij projecten in de leefomgeving te stimuleren. De resultaten van dit project 

staan beschreven in Dorp2000anno. Dit heeft geleidt tot een landschappelijke identiteitsvisie en 

dorpsomgevingsplannen. Een van de dorpen in het project was Annerveen. Het boek gaat in op de 

geschiedenis/ ontstaan, landschapstypen, verschillende thema’s en de kwaliteiten & knelpunten & 

oplossingen.18 

Ten slotte verschijnt vanaf 2003 een serie populair wetenschappelijke boeken over de Veenkoloniën. 

Deze reeks staat onder redactie van Paul Brood, Martin Hillenga en Harm van der Veen. Het boek 750 

jaar Oostermoerse venen; Van Zuidlaarderveen tot Gasselternijveen gaat in op de geschiedenis van 

het gehele gebied tussen beide genoemde dorpen, met nadruk op de turfwinning.19 Het biedt vele 

aanknopingspunten om in te gaan op het landschap en de geschiedenis van het bezit in Annerveen. 

1.3 Afbakening van het onderzoek 

Geografische afbakening 

Het onderzoek richt zich op het dorpsgebied van Annerveen. De westgrens wordt gevormd door de 

rivier de Hunze. De provinciegrens tussen Groningen en Drenthe vormt de oostgrens. De noordgrens 

loopt gelijk aan de Hillegjessloot naar de grens met de provincie Groningen. Dit is tevens de grens 

tussen de marke van Zuidlaren en die van Annen. De zuidelijke grens van het onderzoeksgebied is de 

grens tussen de marke van Annen en de marke van Eext (figuur 1.4).20 

De oostelijke gebiedsbegrenzing verloopt grillig ten opzichte van de huidige loop van de Hunze. De 

gebiedsbegrenzing, aan de oostkant, is afkomstig van de kadastrale kaarten uit 1832. 

 
14 Kniphorst, 1872 pag. 154 -158. 
15 Jager-Veldman et al., 1985. 
16 Van Dijk en Foorthuis, 1988 pag. 127 – 158. 
17 Stichting Gemeenschapshuis Annerveen – Spijkerboor, 1993. 
18 Elerie et al., 2003. 
19 Brood et al. 2009. 
20 Fryske Akademy, 2016, HisGIS Markegrenzen via https://hisgis.nl/projecten/drenthe/. 
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In het onderzoeksgebied liggen een viertal ‘dorpen’ te weten: Spijkerboor met aan weerszijden Oud- 

en Nieuw Annerveen en Annerveenschekanaal dat aan beide kanten van het Grevelingkanaal ligt, dat 

parallel aan de provinciegrens ligt. Spijkboor ligt in het midden van het onderzoeksgebied aan de 

Hunze, hier komen vier wegen bij elkaar. De Tolweg vanaf Zuidlaarderveen, Oud – Annerveen ligt 

hieraan. Vanaf Annerveenschekanaal loopt de Molenwijk naar Spijkboor, vanuit Annen de 

Spijkerboorsdijk. Ten slotte komt vanaf Eexterveen de Hunzeweg Spijkboor binnen. 

Figuur 1.4 Begrenzing van het onderzoeksgebied: het dorpsgebied van Annerveen. Bron: www.hisgis.nl en Google Maps. 
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Op de Bonnekaart van 1900 Is te zien dat het onderzoeksgebied is ingedeeld in twee delen, het 

noordelijke deel Oud Annerveen en het zuidelijke deel Nieuw Annerveen (figuur 1.5). De naam 

Annerveen wordt gegeven aan het noordelijke deel, dat tegenwoordig Oud Annerveen heet. De wei- 

en hooilanden (groen) liggen voor Oud- en Nieuw Annerveen en Spijkboor voornamelijk ten westen 

van deze dorpjes. De bouwlanden (wit) daarentegen liggen voornamelijk aan de oostkant van de 

dorpen. Ook is een verschil in verkavelingsstructuur te zien, waar aan de oostkant van de wegen 

voornamelijk dunne, onregelmatige en/of langwerpige kavels te zien zijn. Is aan de westkant een 

blokverkaveling, met eventueel tussenliggende wijken, te herkennen, die veelal een zelfde formaat 

lijken te hebben.  

  

Figuur 1.5 Bonnekaart van Annerveen uit 1900. Bron:  
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Historische afbakening 

Deze scriptie zal zich in hoofdzaak richten op de periode 1600 tot 1900. Hoewel Annerveen al vanaf 

de 13e eeuw bestond, hebben we pas vanaf de 17e eeuw voldoende primaire bronnen beschikbaar 

met betrekking tot de lokale bezitsverhoudingen. Bij de reconstructie van het lokale landschap van 

Annerveen wordt verder teruggegaan, omdat met name de geologische geschiedenis bepalend is 

geweest voor de historische landschapsopbouw. Daarom wordt daarbij het Pleistoceen als startpunt 

genomen. Sporen uit het Pleistoceen zijn bovendien tot op de dag van vandaag nog terug te vinden 

in het huidige landschap.  

 

1.4 Probleem- en doelstelling 

Uit de stand van onderzoek blijkt dat het Annerveen en haar omgeving in beperkte mate vanuit 

afzonderlijke invalshoeken zijn onderzocht. Tot dusver is er echter geen interdisciplinair onderzoek 

verricht naar het de lange termijnontwikkeling van de historische nederzetting, het omringende 

landschap en grondbezit in de periode 1600 – 1900. Hoe de boerenbedrijven zich in die tijd 

ontwikkeld hebben wordt in de literatuur weliswaar kort aangestipt, maar niet in detail behandeld. 

Dat komt omdat in het onderzoek vaak is gefocust op de turfwinning in de Annervenen.  

Het doel van dit onderzoek is om door middel van een interdisciplinaire aanpak inzicht te krijgen hoe 

de boerderijen en het bijbehorende grondbezit zich tussen 1600 en 1900 ontwikkeld hebben in 

relatie tot het landschap. Er wordt getracht om door middel van een reconstructie de locaties van de 

boerderijen in kaart te brengen en hun bijbehorende ontwikkeling zo uitgebreid mogelijk te 

beschrijven. 

1.5 Onderzoekthema’s en onderzoeksvragen 

Het onderzoek naar de lange termijn ontwikkeling van de boerderijen en het omringende landschap 

wordt verdeeld in twee onderzoeksthema’s. Per thema zijn een aantal onderzoeksvragen 

geformuleerd die zullen bijdragen aan het beantwoorden van de hoofdvraag: 

De hoofdvraag van dit scriptieonderzoek luidt als volgt: Hoe ontwikkelden grondbezit, 

nederzettingspatroon en cultuurlandschap van de randveenontginning Annerveen zich tussen 1600 en 

1900 en welke landschappelijke en maatschappelijke factoren hebben bij deze ontwikkeling een 

belangrijke sturende rol gespeeld?  

Thema A: Prelude: landschapsopbouw en landschapsgenese vóór 1600 (hoofdstuk 2) 

- Welke fysisch-geografische opbouw en ontstaanswijze kent het landschap rondom Annerveen? 

- Wat is vanuit de historische bronnen bekend over de geschiedenis van Annerveen vóór 1600? 

Thema B: Grondbezit, nederzetting en cultuurlandschap tussen 1600 en 1800 (hoofdstuk 3) 

- Welke ontwikkeling maakten de boerderijen en hun grondbezit tussen ca 1600 en ca 1800 door? 

- Welke reconstructie van de 17e-eeuwse nederzetting en het 17e-eeuwse landschap kunnen op basis 

van historische en landschappelijke informatie worden gemaakt?  
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Thema C: Grondbezit, nederzetting en cultuurlandschap tussen 1800 en 1900 (hoofdstuk 4) 

- Hoe was het grondbezit van Annerveen georganiseerd in 1832 en welke conclusies kunnen daaruit 

worden getrokken over de sociaal-economische verhoudingen in dit dorpsgebied? 

- Welke landschapspatronen zijn zichtbaar op de diverse topografische en kadastrale kaarten uit de 

periode 1800-1900 en wat leren die over de ontstaansgeschiedenis van het 

randveenontginningslandschap?  

- Welke landschappelijke en landbouwkundige informatie kan worden ontleend aan historische 

veldnamen in Annerveen? 

- Wat is vanuit gemeenteverslagen en andere bronnen bekend over de 19e-eeuwse landbouw in 

Annerveen?  

 

 

1.6 Bronnen en methoden 

Bronnen 

Literatuurstudie 

Een eerste basis van het onderzoek bestond uit literatuurstudie naar de landschappelijke 

ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in en rondom Annerveen. Tevens biedt literatuurstudie 

verduidelijking over het begrip randveenontginningen. Het is vanzelfsprekend om de gebruikte 

literatuur kritisch te bestuderen of deze onjuistheden bevat, dan wel achterhaald is.  

Archiefonderzoek 

Voor het onderzoek naar de bezitsverhoudingen in het gebied zijn we hoofdzakelijk aangewezen op 

archieven. In de Drentse Archieven zijn onder andere de registers van de bezaaide land (1612), de 

grondschattingsarchieven (1630 – 1654) en de registers van de haardstedengelden (1672-1807) 

bewaard gebleven, stuk voor stuk bronnen die essentieel zijn om inzicht te krijgen over de 

eigenaren/meiers en hun bezit uit die tijd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van HisGIS. Dit online 

historisch Geografisch Informatie Systeem bevat het gedigitaliseerde kadaster van 1832. Het vormt 

een geschikt startpunt om verbindingen te leggen met de registers uit de verschillende archieven.21 

Gebruikte archieven omvatten het Drents Archief, de Groninger Archieven, het gemeentearchief van 

Aa en Hunze en het dorpsarchief Annerveen (zie bronnenlijst achterin deze scriptie). 

Historische kaartanalyse 

Aan de hand van historische kaartanalyses kan een hoeveelheid aan gegevens over de ontwikkeling 

van een gebied boven water gehaald worden. Met name patronen, vormen en grenzen in het 

landschap zijn duidelijk zichtbaar. Wanner deze historische kaarten gecombineerd worden met 

kaarten die data over het landschap bevatten, zoals over de bodem, de geomorfologie en hoogte, 

komen er interessante zaken uit naar voren, die de literatuur kunnen bevestigen. Historische kaarten 

die gebruikt worden zijn: Franse kaarten (1811 – 1813), Huguenin (1819 – 1829), Kadaster (1811-

1832), Kraayenhoff (1809 - 1923), Topografische militaire kaart (TMK) (1850), Kadaster (1882 – 1887) 

en de Chromotopografische kaart des Rijks oftewel de Bonnebladen (1900 – 1930). 

 

  

 
21 Fryske Akademy, 2016, HisGIS, via https://hisgis.nl/over-ons/. 
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Onderzoeksmethoden 

Hoofdstuk 2 

In het tweede hoofdstuk wordt gekeken naar de opbouw en de genese van het landschap. Om er 

achter te komen in wat voor een landschap Annerveen gelegen is, zal de ontstaansgeschiedenis door 

middel van literatuurstudie beschreven worden. Vervolgens zullen aan de hand van kaarten de 

geomorfologie, bodemgesteldheid en hoogte beschreven worden. Op basis hiervan wordt het 

onderzoeksgebied verdeeld in een aantal fysisch-geografische landschappen. Nadat het natuurlijke 

landschap beschreven is, wordt ingegaan op de geschiedenis van Annerveen vóór 1600. Deze 

geschiedenis wordt beschreven aan de hand van archiefonderzoek en literatuur. In het 

literatuuronderzoek wordt ook gekeken naar de omgeving en nabijgelegen dorpen van het 

onderzoeksgebied, dit kan aanwijzingen geven over mogelijke ontwikkelingen en/of gebeurtenissen 

in het onderzoeksgebied. Door de bevindingen van het archiefonderzoek te combineren met de 

literatuurstudie wordt een beeld geschetst over het cultuurlandschap van voor de 17e eeuw. 

Hoofdstuk 3 

In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar de ontwikkeling van het grondbezit, de nederzetting en het 

cultuurlandschap tussen de 17e en 19e eeuw. Uit deze periode zijn veel stukken bewaard gebleven in 

de archieven. Aan de hand van deze archiefstukken wordt geanalyseerd hoe de boerderijen en hun 

grondbezit zich ontwikkeld hebben in deze twee eeuwen. Dit wordt ondersteund door middel van de 

literatuur en de beschikbare kaarten uit dezelfde periode. Nadat de ontwikkeling van het grondbezit, 

de nederzetting en het cultuurlandschap tussen 1600 en 1800 beschreven zijn, wordt getracht om de 

ligging van de oudste boerderijen en hun grondbezit te reconstrueren op kaart. Hierbij worden de 

gegevens uit hoofdstuk 2 gecombineerd met de gegevens afkomstig uit de archieven (paragrafen 3.1 

t/m 3.3) en op kaart gezet door middel van GIS. Uitgangspunt voor de reconstructie is het kadaster 

van 1832. Het kaartbeeld van het kadaster uit 1832 zal dienen als basis om daarna terug in de tijd te 

kijken en de oudste boerderijen in het landschap te plaatsen. 

Hoofdstuk 4 

Het vierde hoofdstuk gaat over de ontwikkeling van het grondbezit, de nederzetting en het 

cultuurlandschap tussen 1800 en 1900. Er wordt begonnen met een analyse van de Franse kaart 

(1811-1813) en de Hugueninkaart (1819-1829) naar ontwikkelingen en het cultuurlandschap. 

Vervolgens worden de nederzetting en het grondbezit aan het begin van de 19e eeuw beschreven 

aan de hand van de Kohieren van vaste goederen uit 1807. Er zal gekeken worden naar het kadaster 

van 1832 om de onderverdeling in het dorp te beschrijven. Tevens zal aan de hand van dit kaartbeeld 

het cultuurlandschap en het grondbezit uitgelicht worden. Door ontwikkeling van het 

cultuurlandschap zullen de Militaire Topografische kaart (1850) en de Bonnekaart (1902) 

geanalyseerd worden. Veldnamen zeggen iets over een plek, aan de hand van archiefstukken, de 

literatuur en bijdragen van bewoners uit het gebied wordt gekeken naar de betekenis en locatie van 

deze veldnamen. Vanaf 1850 zijn er jaarlijks gemeenteverslagen geschreven door de toenmalige 

gemeenten. Deze beschrijven de staat van de betreffende gemeenten, waaronder de landbouw in de 

gemeente. Het analyseren van deze data geeft een idee van de omvang van de landbouw in het 

onderzoeksgebied.   
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Hoofdstuk 2 Landschapsopbouw en landschapsgenese vóór 1600 

2.1 Geogenese 

Het Pleistoceen 

De Hondsrug en de oer-Hunze ontstonden zo’n 150.000 jaar geleden.22 De Hondsrug is ontstaan 

tijdens het voorlaatste glaciaal, het Saalien.23 Het Saalien is door Pierik, Bregman en Cohen verdeeld 

in zes verschillende fasen (figuur 2.1).24 In de vierde fase worden de Hondsrug en de Hunzevallei 

gevormd, door de Hondsrug - Hümmeling ijsstroom die zich in noordnoordwestelijke - 

zuidzuidoostelijke richting heeft bewogen.25 Aan het einde van het Saalien wanneer het landijs zich 

heeft terug getrokken, laat fase zes in het model van Pierik, Bregman en Cohen zien dat vanuit 

Duitsland smeltwater in noordelijke richting afstroomt. Ook door de Hunzevallei stroomt smeltwater 

af dat zich insnijdt.26  

Na Saalien breekt een warme periode aan, het Eemien. Het interglaciaal duurde zo’n 15.000 jaar.27 

Müller heeft op basis van Noord-Duitse meerafzettingen geconcludeerd dat gedurende 6.000 tot 

7.000 het klimaat vergelijkbaar was met die in het Holoceen.28 Door het stijgen van de zeespiegel in 

het Eemien drong de zee onder andere rivierdalen binnen zoals die van de Hunze. Door het 

binnendringen van de zee is de Hunzevallei opgevuld met een pakket van zand en klei (figuur 2.2).29  

Na het Eemien breekt het Weichselien aan, het laatste glaciaal. Deze laatste ijstijd duurde zo’n 

100.000 jaar. Tijdens dit glaciaal bereikte het landijs Nederland niet, maar heeft het klimaat uit deze 

periode wel invloed gehad op het huidige landschap. Waar tijdens interstadialen in het Vroeg- en 

Laat-Weichselien nog tijdelijk sprake was van bosvegetaties, was de daartussen liggende periode van 

het Midden-Weichselien zo koud dat hier geen bossen konden groeien.30 Deze maakten plaats voor 

toendravegetaties of in bepaalde perioden zelfs voor een poolwoestijn. Door een permanent 

bevroren ondergrond en zeer schaarse vegetatie had de wind vrij spel, wat de vorming van een 

pakket dekzand tot gevolg heeft gehad.31 Deze deken van dekzand is nog altijd prominent terug te 

vinden in en rond Annerveen, zoals hieronder nader zal worden uitgelegd. Door onderzoek naar 

mineralen in het dekzand is gebleken dat de samenstelling lijkt op formaties die lokaal in de 

ondergrond gevonden worden. Dit duidt erop dat dekzand een lokale herkomst heeft.32 Tijdens het 

Weichselien ontstaan vooral op en rond het Drents plateau pingo’s. Een pingo is een heuvel met een 

ijskern. Naast deze pingo’s ontstaan er ook uitblazingslaagten en/of kommen.33 In de provincie 

Drenthe is men gestart met een Pingo Programma, waarin onder andere wetenschappelijke 

onderzoek naar pingoruïnes wordt gedaan. Daarbij worden in de provincie Drenthe alle potentiele 

pingoruïnes in kaart gebracht.34 Rondom en in Annerveen liggen voor zover bekend geen 

pingoruïnes, echter zijn de potentiele ruïnes nog niet onderzocht. In 2019 zijn de nabijgelegen 

 
22 Brood et al., 2009 pag. 13; Pierik, Bregman & Cohen, 2010. 
23 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015. 
24 Pierik, Bregman & Cohen, 2010. Eerder onderzoek door Van den Berg en Beets, 1987. 
25 Rappol, 1987 en Van den Berg en Beets, 1987. 
26 Pierik, Bregman & Cohen, 2010. 
27 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015 pag. 201. 
28 Müller, 1974. 
29 Stichting voor Bodemkartering, 1977. 
30 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015 pag. 207. 
31 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015. Eerder onderzoek door Zagwijn, 1992 en Berendsen, 1982. 
32 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015 pag. 212. 
33 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015 pag. 215. 
34 http://www.pingoruines.nl/pingo-programma/. 
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Duunsche landen getypeerd als een uitblazingkom en onthult als aardkundig monument.35 In het 

Laat-Weichselien smelten de ijskappen in Scandinavië en Noord-Amerika, dit leidt tot een 

zeespiegelstijging van meer dan een meter per eeuw. Deze stijging heeft niet gelijk effect op het 

landschap in Nederland gehad, maar door de blijvend stijgende zeespiegel veranderend dit in het 

Holoceen.36  

 
35 https://www.provincie.drenthe.nl/@134556/tiende-aardkundig/ 
36 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015 pag. 210. 

Figuur 2.1 Zes fasen model van het Saalien in Nederland en Noordwest Duitsland. Bron: Pierik, Bregman & Cohen, 2010. 
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Het Holoceen 

Zo’n 11.700 jaar geleden begon het Holoceen, het jongste geologische tijdvak dat nog steeds 

voortduurt. Het klimaat in het Holoceen kan vergeleken worden met de interglacialen uit het 

Pleistoceen en de tegenwoordige tijd. Naast natuurlijke processen(veenvorming) wordt het Holoceen 

gekenmerkt door de groeiende invloed van de mens op het landschap.37 Veenvorming wordt 

gedefinieerd als: accumulatie van min of meer gehumificeerde plantenresten. In het Holoceen is de 

veenvorming veroorzaakt door klimaatveranderingen, waterhuishouding op de hogere gronden, 

rijzende grondwaterstand als gevolg van zeespiegelstijging.3839 Gedurende het Atlanticum werden de 

meeste naaldbossen vervangen door loofbossen. Dit leidde tot een toename van het 

neerslagoverschot.40 Een neerslagoverschot ontstaat wanneer een deel van de neerslag niet 

verdampt. Des te lager de verdamping, des te groter het neerslagoverschot. De temperatuur, de 

bewolking, de vegetatie beïnvloeden allen de verdamping. Naast de natuurlijke processen heeft 

menselijk handelen (ontbossing) een soortgelijk effect gehad op het overschot. Voor de 

dekzandgebieden is het een belangrijke factor voor het ontstaan en uitbreiding van de veengebieden 

geweest. 41  

 
37 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015 pag. 229. 
38 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015 pag. 237. 
39 Meijles, 2017, Hoorcollege 17 Fysische geografie veenlandschappen, sheet 7. 
40 Zagwijn, 1986. 
41 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015 pag. 237. 

Figuur 2.2 Geologische doorsnede van het onderzoeksgebied. Meerdere geologische afzettingen op elkaar. Bron: www.dinoloket.nl 
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Veen wordt op hoofdlijnen onderscheiden in twee soorten: laag- en hoogveen. De samenstelling van 

veenvormende plantengemeenschappen, afhankelijk van de voedselrijkdom van het water en de 

ligging ten opzichte van het grondwater liggen aan dit onderscheid ten grondslag. Laagveen vormt 

zich onder de waterspiegel en in de zone van het wateroppervlakte. Het proces van veenvorming 

blijft zich voortzetten totdat het waterlichaam verland, volledig opgevuld met veen is. Wanneer het 

boven de grondwaterspiegel uitgroeit zal het uitdrogen. Dit leidt tot oxidatie, waardoor de 

veenvorming stopt. Laagvenen zijn bewaard gebleven doordat het begraven is door sediment of door 

de vorming van hoogveen.42 In het Hunzedal ten westen van Annerveen is onder invloed van 

kwelwater uit het Drents Plateau en de verrijkende invloed van overstromingswater van de rivier de 

Hunze op diverse plekken laagveen gevormd (bosveen; zeggeveen; rietzeggeveen; rietveen). 

Hoogveen vormt zich tot ver boven de grondwaterspiegel en is afhankelijk van planten die voor hun 

groei regenwater nodig zijn en door hun bouw dit water kunnen vasthouden. Veenmos (Sphagnum) 

is een van de belangrijkste veenvormers in een hoogveen. Het milieu in hoogveen is extreem 

voedselarm, hoogvenen ontstaan op plekken met een ondoorlatende humusrijke ondergrond 

waardoor voedselrijk water niet kan binnendringen.43 In Pleistocene zandlandschappen waar een 

bemoeilijkte afvoer is, zoals het Hunzedal ontstaat hoogveen.44 Hoogveen groeit in koepels, kussens, 

wanneer voor langere tijd de omstandigheden gelijk blijven zullen hoogveenkussens zich uitbreiden 

over grote gebieden, die meters dik kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het Bourtangerveen.45 

Uiteindelijk komt de hoogveenvorming tot een einde in de middeleeuwen, doordat de mens steeds 

sterker ging ingrijpen in de waterhuishouding.46 

  

 
42 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015 pag. 239. 
43 Idem. 
44 Idem. 
45 Brood et al., 2009 pag. 15.  
46 Brood et al., 2009 pag. 16. 
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Vos heeft in zijn proefschrift op basis van gegevens uit eerder onderzoek door onder andere Zagwijn 

een serie overzichtskaarten van de paleogeografische ontwikkeling van Nederland in het Holoceen 

gemaakt.47 Zijn serie begint met het Pleistocene landschap zo’n 9000 voor Christus, daarbij is te zien 

dat het dal van de Hunze uitgesleten is in de Pleistocene ondergrond. Zo’n 7500 jaar geleden 

ontstond in de monding van het Hunzedal een getijdesysteem door de stijging van de zeespiegel. 

Tegelijkertijd kwam de veenvorming opgang langs Hunze in het Pleistocene landschap.48  In het 

Midden-Atlanticum tot en met het Subboreaal breidde vanaf de Hondsrug het hoogveengebied in 

oostelijke en noordoostelijke richting uit, dat uiteindelijk rond 1500 voor Christus bijna heel 

Groningen overdekte. Vanaf 1500 v. Chr. is ook te zien dat de invloed van de zee toeneemt in het 

Hunzedal, voornamelijk in het Groningse deel.49 Op de kaarten van 2750 v. Chr. tot en met 1500 n. 

Chr. lijkt er weinig verandering te zijn geweest in het onderzoeksgebied, behalve dat er enkele 

veenstromen aantakken op de Hunze. Tussen 1500 en 1850 n. Chr. wordt de pleistocene ondergrond 

weer zichtbaar langs de Hunze. Het veen is langzamerhand aan het verdwijnen, de grootste oorzaak 

hiervan is de turfwinning.50 Daarnaast worden vanaf de Groningse kant kanalen door het veengebied 

gegraven. In het kaartbeeld 2000 n. Chr. is het veen bijna helemaal verdwenen, behalve langs de 

Hunze en op enkele plekken langs de kanalen (figuur 2.3). 

 
47 Vos, 2015. 
48 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015 pag.282. 
49 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015 pag. 287. 
50 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015 pag. 326. 

Figuur 2.3 Paleografische kaarten van Peter Vos. Het rode vierkant geeft de locatie van het onderzoeksgebied aan. Bron: Vos, 2015. 
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2.2 Geomorfologie 

Het Pleistocene reliëf  

Het onderzoeksgebied ligt de tussen de -1 en 3 m ten opzichte van NAP (figuur 2.4). Zoals te zien is 

op de bodem- en geomorfologische kaart loopt er globaal door het midden een hogergelegen gebied 

met talrijke dekzandruggen van noordwest naar zuidoost. Tevens is in het midden van het gebied een 

ovale laagte te onderscheiden. Daarnaast is goed te zien dat de Hunze door het lager gelegen gebied 

stroomt en aan weerszijden omgeven door paraboolduinen. Ten zuiden van Spijkboor zijn op de 

hoogtekaart nog enkele meanderbochten van de Hunze te zien. Vanuit het noorden loopt een 

ruilverkavelingsweg, de Maandeweg, richting het zuiden, deze weg volgt de hoger gelegen ruggen in 

het landschap. Vanaf het punt waarop deze weg zich splitst naar het oosten en westen is te zien dat 

deze lijn zich door zet naar het zuiden. Deze lijn lijkt een scheiding te vormen in het gebied, wanneer 

gekeken wordt naar hoe de oriëntatie van kavels is. De hoofdstructuur van de verkaveling lijkt nog 

grotendeels intact. 

  

Figuur 2.4 Hoogtekaart van Annerveen. Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland, 2014. 
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Geomorfologie 

Het onderzoeksgebied ligt op de overgang van het Hunzedal en het voormalige hoogveengebied van 

het Oostermoer. Wanneer er een blik op geomorfologische kaart wordt geworpen is de scheiding 

tussen beide gebieden duidelijk te zien (figuur 2.5). Aan de westkant van het gebied ligt het beekdal 

van de Hunze die via een zone van dekzandruggen overgaat in het voormalige hoogveen, later de 

veenkoloniën. De grootste oppervlakte valt onder de veenkoloniale ontginningsvlakte, dit type 

neemt zo’n 64 procent van het onderzoeksgebied in (tabel 2.1). In vergelijking met de dekzandruggen 

(7%) en de beekdalbodem met veen (11%) is het veenkoloniale gebied vele malen groter. Opvallend 

is de in het midden liggende ovale vorm met aangeduid met 3N4 en omringende strook met 3L10. 

Deze 3N4 wordt beschreven als een laagte zonder randwal, moerassig en 3L10 wordt beschreven als 

dekzandwelving, bedekt met ten dele afgegraven veen. Op het eerste gezicht zou dit een pingo ruïne 

kunnen zijn, binnen het pingo programma is deze ook aangeduid als een eventuele pingo ruïne dit 

vraagt echter om meer onderzoek. De dekzandruggen liggen verspreid langs de beekdalbodem met 

veen en vormen de hogere plekken in het landschap. 

  

Figuur 2.5 Geomorfologie van Annerveen. Bron: Alterra, 2008. 
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Tabel 2.1 Oppervlakte per geomorfologische eenheid in hectares en percentages. 

Code Kleur Naam Opp. ha Percentage 

2R4 
 

Beekdalbodem met veen 94,4 10,9 

2M44 
 

Veenkoloniale ontginningsvlakte, relatief laaggelegen 552,1 64,2 

3K14 
 

Dekzandrug (+/- oud bouwlanddek) 60,4 7,0 

3N4 
 

Laagte zonder randwal, moerassig 45,0 5,2 

3L10 
 

Dekzandwelvingen, bedekt met ten dele afgegraven veen 38,7 4,5 

1R1 
 

Dalvormige laagte met veen 68,5 8,0 

Totaal opp.   859,4 100% 

 

2.3 Bodemgesteldheid 

Na de geologische afzetting van sedimenten komt de bodemvorming opgang. In figuur 2.6 is te zien 

hoe de bodem in het onderzoeksgebied eruit ziet. Het onderzoeksgebied ligt voor een gedeelte in het 

dalstelsel en de meandergordel van de Hunze, maar de oostkant van het gebied valt onder het 

veenkoloniale gebied.51 De bodem valt voor een groot deel onder de hoofdklassen Veengronden, 

Moerige gronden dan wel Podzolgronden. Daarnaast is er in het onderzoeksgebied eenmaal een 

bodem aanwezig die behoort tot de Kalkloze zandgronden. 

De madeveengronden liggen langs de Hunze, deze volgen de rivier naar noord naar zuid en worden 

aan begrensd door de humuspodzolgronden aan de oostkant. Kijkend naar de omschrijving van de 

gronden langs de Hunze is het waarschijnlijk dat hier nog laagveen ligt. Zeggeveen, rietzeggeveen of 

broekveen worden genoemd in de legenda bij de bodemcode aVc dit kan duiden op de aanwezigheid 

van laagveen.52  

De podzolgronden vormen een op kaart zichtbare begrenzing tussen de gronden langs de Hunze en 

een grote vlakte die doorloopt tot ver na de provinciegrens met Groningen. Kijkend naar het 

Pleistocene reliëf uit de voorgaande paragraaf dan is te zien dat de hogere delen op de hoogtekaart 

overeenkomen met het patroon van de veldpodzolgronden (Hn21). Opvallend is de gooreerdgrond 

(pZn21) die parallel ligt aan de Hunze, dit is de enige plek binnen het onderzoeksgebied waar deze 

bodem voorkomt.  

Ten oosten van de podzolgronden liggen de moerige en veengronden. Nagenoeg alle bodems die aan 

deze kant liggen worden getypeerd met een veenkoloniaal dek volgens de bodemkaart. Veruit het 

grootste deel van het onderzoeksgebied bestaat uit een samengestelde bodem (iWp/Hn21), dit 

beslaat zo’n 216 hectare. Deze samengestelde bodem hebben een hogere grondwatertrap dan de 

veen en moerige gronden.   

 

 

 

 
51 Stichting voor Bodemkartering, 1977 pag. 47. 
52 Meijles, 2017, Hoorcollege 17 Fysische geografie veenlandschappen, sheet 27. 
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Figuur 2.6 Bodemkaart van Annerveen. De zeshoek geeft globaal de ligging van het onderzoeksgebied aan. Bron: Alterra, 2009 
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2.4 Fysisch-geografische landschappen 

Op basis van de gegevens over de bodem, de geomorfologie en de hoogte zal het onderzoeksgebied 

opgedeeld worden in landschapseenheden. Het beekdal van het Hunzedal, de dalvlakte van het 

Hunzedal, het dekzandlandschap van Annerveen en ten slotte het voormalige hoogveenlandschap 

van het Oostermoer. Deze landschappen worden hieronder beschreven en zijn vervolgens op kaart 

weergegeven in figuur 2.7 en tabel 2.2. 

A. De dalvlakte van het Hunzedal 

De dalvlakte van het Hunzedal ligt tussen het beekdal van de Hunze en het dekzandlandschap van 

Annerveen. Het landschap is te vinden aan de noord- en zuidkant van Spijkboor. Het is een vrij laag 

liggend gebied, tussen de 0 en 1,5m boven NAP. Het vormt het overgangsgebied tussen de veen en 

podzolgronden. In deze vlakte komen voornamelijk moerige eerdgronden met een moerige 

bovengrond op zand (vWz) voor. Geomorfologisch komt het type veenkoloniale ontginningsvlakte 

het meeste voor binnen de dalvlakte. 

B. Het beekdal van de Hunze 

Het beekdal van de Hunze bevindt zich langs de gehele noordwestelijke naar zuidelijke grens van het 

onderzoeksgebied. De Hunze ligt in het lager gelegen gebied. De geomorfologische kaart typeert de 

landschapseenheid als beekdalbodem met veen(2R4). Deze zone valt gelijk aan de bodems die langs 

de Hunze liggen en getypeerd worden als madeveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of 

broekveen ((f)aVc) en madeveengronden op zand zonder humuspodzol ((f)aVz). De gronden hebben 

een grondwatertrap van III en zijn dan ook tamelijk nat, de hoogte van de gronden varieert tussen de 

0 – 1,75m boven NAP. 

C. Het dekzandlandschap van Annerveen 

De globaal in het midden liggende dekzandruggen zorgen voor verhogingen in het onderzoeksgebied. 

Annerveen ligt verspreid over deze dekzandruggen. De dekzandruggen bestaan uit de bodem: 

veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand met grondwatertrap VI/VII. Opvallend is dat de 

hoogte in combinatie met de bodem, vooral aan de noordkant van het onderzoeksgebied andere 

ruggen laat zien dan de geomorfologie laat zien. 

D. Het voormalige hoogveenlandschap van het Oostermoer 

Het voormalig hoogveengebied van het Oostermoer ligt ten oosten van het dekzandlandschap van 

Annerveen. Het heeft tot aan de veenontginningen onder het hoogveen gelegen. Het voormalige 

hoogveengebied van het Oostermoer bestrijkt verreweg de grootste oppervlakte in het 

onderzoeksgebied. Ten opzichte van het beekdal en de dalvlakte ligt het niet veel hoger tussen de 

0,50 – 2,60 m boven NAP. Geomorfologisch wordt het gebied gedomineerd door het type 

veenkoloniale ontginningsvlakte. Dat bestaat uit meerdere bodems onder andere moerige 

eerdgronden met een veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag op zand (iWz) en een 

samengestelde bodem Moerige podzolgronden met een veenkoloniaal dek en een moerige 

tussenlaag – Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand. Met een grondwatertrap van IIIb.  
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Tabel 2.2 Matrixtabel horende bij de landschapskaart van Annerveen (figuur 2.7) 

Landschapseenheid Geomorfologie Bodem Grondwatertrap 

Dalvlakte van het Hunzedal Veenkoloniale ontginningsvlakte, relatief 
laag gelegen. 
Laagte zonder randwal, moerassig. 
(2M44, 3N4) 

Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn 
zand.  
Moerige eerdgronden met een moerige 
bovengrond op zand. 

IIIb en VI 

Het beekdal van de Hunze Beekdalbodem met veen (2R4) Madeveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of 
broekveen. Madeveengronden op zand zonder 
humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm.  
  

II en IIIb 

Het dekzandlandschap van 
Annerveen 

Dekzandrug, dekzandwelvingen, bedekt 
met ten dele afgegraven veen (3K14, 
3L10) 

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn 
zand. 

VI en VII 

Het voormalige 
hoogveenlandschap van het 
Oostermoer 

Veenkoloniale ontginningsvlakte, relatief 
laag gelegen. Dalvormige laagte met 
veen. Ontgonnen veenvlakte.  
(2M44, 1R1, 2M46) 

Moerige eerdgronden met een veenkoloniaal dek 
en een moerige tussenlaag op zand. Veengronden 
met een veenkoloniaal dek op zand zonder 
humuspodzol, beginnend ondieper dan 120cm. 
Moerige podzolgronden met een veenkoloniaal dek 
en een moerige tussenlaag.  

IIIb en VI 

 

 

  

Figuur 2.7 Landschapskaart van Annerveen. Bron: Alterra, 2008. Eigen bewerking. 
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2.5 Bewoning en cultuurlandschap vóór 1600 

Over de vroegste geschiedenis en 

het ontstaan van het dorp 

Annerveen is weinig bekend. Het 

gebied is in de prehistorie en 

middeleeuwen lange tijd niet of 

nauwelijks bewoond geweest, zo 

blijkt uit spaarzame archeologische 

vondsten. Wel zal het gebied door 

toenmalige bewoners van de 

Hondsrug voor bepaalde 

doeleinden zijn gebruikt. Er zijn 

bijvoorbeeld prehistorische stenen 

bijlen gevonden in Eexterveen, een 

vuurstenen dolk in Bonnerveen, 

Spaansche legerpotten uit de 

tachtigjarige oorlog in 

Zuidlaarderveen en verder ook aker 

(koperen emmer) in de Duunsche 

landen.53  

Middeleeuwse historische bronnen 

zijn er pas vanaf de dertiende 

eeuw. In 1262 AD kwamen de 

buren van Zuidlaren tot een 

koopovereenkomst met het 

klooster Aduard over de verkoop 

van een deel van hun veen in het 

Oostermoer. Het kwam toen niet 

tot een overdracht, maar in 1264 

werd na hernieuwde 

onderhandelingen alsnog een contract afgesloten.54 Brood et al. gaan ervan uit dat de buren van 

Zuidlaren vóór 1262 hun gebied al in verschillende stukken verdeeld hadden en hier ook al turf 

staken. Het aan klooster Aduard verkochte deel grensde aan de marke van Annen en lag langs de 

Hillegjes sloot.55  

Een kaart getekend door H. Bierum in 1676 geeft de locatie aan van dit veengebied, destijds 

Everswolde genoemd (figuur 2.8).  

  

 
53 Brood et al., 2009 pag. 22. 
54 Blok et al., 1896-1899. 
55 Brood et al., 2009 pag. 32. 

Figuur 2.8 Kaart van de stadslanden in Drenthe bij Zuidlaren. Bron: H. Bierum, 1676. Beeldbank 
Groninger Archieven. 
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Zowel Folkerts als Brood et al. geven aan dat het klooster Aduard ook percelen in het Anner veen 

bezaten.56 Er wordt gesproken door Folkerts over twee stadsmeiers in Annerveen die terug te vinden 

zijn in de rentmeestersrekeningen van Johan Clant (1595 – 1598) en de Stadsrekeningen (1617 – 

1670).57 Brood et al. geven daarnaast nog enkele interessante zaken aan. Zo blijkt vóór de verkoop 

van het veen hier al vee op te zijn geweid. De venen van de toenmalige buurmarke waren volgens 

hen al verdeeld onder de buren en vermoedelijk heeft er ook een graanschuur in Everswolde 

gestaan.58  

In 1402 en 1406 worden de eerste bewoners van het Annerveen genoemd in de Ordelen van de 

Etstoel, een lijst van middeleeuwse vonnissen.59 Rond 1400 was de Hunze via het Schuitendiep 

verbonden met de stad Groningen. Het schuitenschuiversgilde uit die stad zal de handel van turf in 

de marke van Annen en Eext gestimuleerd hebben.60 Brood et al. stellen dat de verdeling van venen 

economisch aantrekkelijk was. Ze zijn achtereenvolgens van noord naar zuid geprivatiseerd, dat wil 

zeggen afgescheiden van de marke.61 In 1457 verdeelden de markegenoten van Annen de 

gemeenschappelijke woeste gronden ten oosten van de Hunze, het huidige Annerveen.62 In de 

bijbehorende scheidingsakte wordt nadrukkelijk de aangegeven dat er permanente bewoning in het 

veengebied werd toegestaan. In de akte werd tevens bepaald dat iedereen een tuin en een akker 

mocht aanleggen van maximaal een kwart hectare (1/2 mud). Wanneer er grotere akkers aangelegd 

zouden worden, moest men toestemming hebben van de buurmarke.63  

Brood et al. stellen op basis van deze akte en een vergelijkbare akte van de marke van Eext een beeld 

van een kleine agrarische bedrijven met een gemengde bedrijfsvoering, dat wil zeggen akkerbouw en 

veeteelt voornamelijk voor eigen behoefte. Dit zou dan ook het originele karakter van Annerveen en 

Eexterveen kunnen zijn geweest: een laatmiddeleeuwse randveenontginning gebaseerd op 

kleinschalige zelfvoorzienende gemengde bedrijfsvoering.64  

Een volgende bron dateert van 1492, toen Johan Havinge uit Borck (Schipborg of Westerbork?) en 

Wobbe Havinge door middel van stoklegging al hun roerende en onroerende goederen overdroegen 

aan het klerken- en/of fraterhuis te Groningen. Onder deze goederen vielen ook aandelen 

onverdeeld veen in de marke van Annen.65 Door de snelle ontwikkeling van de stad Groningen in de 

volle en late middeleeuwen nam de vraag naar brandstof (turf) toe. Het turf uit het Oostermoer 

gebied bood hier uitkomst. Waar vroeger de opvatting heerste dat tijdens de late middeleeuwen in 

de Oostermoerse venen enkel turf gestoken werd voor eigen gebruik, stellen Brood et al. dat in 

werkelijkheid de veenwinning ook toen al in het teken stond van de export naar de stad Groningen 

en zelfs naar andere gebieden in Nederland.66  

  

 
56 Brood et al., 2009 pag. 35; Folkerts, 1981. 
57 Folkerts, 1981. 
58 Brood et al., 2009 pag. 32–36. 
59 Keverling Buisman, 1987. 
60 Coert, 1983. 
61 Brood et al., 2009 pag. 38. 
62 Heringa et al., 1981. 
63 Heringa et al., 1981. 
64 Heringa et al., 1981 en Brood et al., 2009. 
65 Groninger Archieven, Klerken- of fraterhuis te Groningen Regest pag. 211. 
66 Brood et al., 2009 pag. 50 – 52 en Groninger Archieven, Register Feith 1504.3 & 1504.4. 
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Om deze turf naar de stad Groningen te vervoeren werd gebruik gemaakt van de Hunze, om zo per 

schuit de turf te kunnen vervoeren. Het verloop van deze rivier geeft dan ook meerdere aanwijzingen 

dat het gebed al voor 1600 vrij intensief gebruikt is. Door de vele meanders (bochten) en ondiepe 

stukken in de Hunze bleek de rivier moeilijk te bevaren. Om de bevaarbaarheid te verbeteren was 

geld, gezag en inzicht nodig. Volgens Brood et al. was het Cisterciënzer klooster Aduard de enige 

instantie in het gebied die over deze zaken beschikte.67 Dit soort rivierverbeteringen hebben 

voornamelijk plaatsgevonden ten noorden van het onderzoeksgebied, aangezien het klooster in de 

marke van Zuidlaren de meeste eigendommen had liggen. Naast het klooster Aduard had ook de stad 

Groningen belang bij een goede verbinding via de Hunze. Dit werd gedaan via het 

schuitenschuiversgilde en het graven van het Schuitendiep. Door de aanleg van het Schuitendiep en 

de oprichting van het gilde kreeg de stad Groningen greep op het vervoer van turf vanuit de oostelijk 

gelegen Drentse venen.68 De dorpen hebben overigens ook zelf ingegrepen in de Hunze door 

bijvoorbeeld het aanleggen van verlaten (sluizen), bruggen en aalstallen. Het verlaat (sluis) bij 

Annerveen vormde in de 15e eeuw bijvoorbeeld al de inzet van meerdere geschillen.69  

In de voorgaande alinea’s is duidelijk geworden dat er vanaf de 13e eeuw allerlei activiteiten plaats 

hebben gevonden in de Annervenen. Het is niet met zekerheid te zeggen of er een dorp gesticht is 

gelijktijdig met de activiteiten. Dat er mensen gewoond, geleefd en gewerkt hebben is in de 

voorgaande alinea’s duidelijk geworden. Het lijkt erop dat in de vroege fase van bewoning er enkele 

kleine gemengde agrarische bedrijven gestaan hebben. Om zo in hun levensbehoefte te voorzien en 

waar de bewoners zich daarnaast ook bezig hielden met het steken van turf voor eigen behoefte en 

de export richting de stad Groningen en rest van Nederland. Het is vooralsnog niet duidelijk waar de 

eerste bewoners zich precies gevestigd hebben in het onderzoeksgebied. Wellicht dat aan de hand 

van nieuwe archeologische of historische gegevens daar meer duidelijkheid over verschaft kan 

worden. 

 

  

 
67 Brood et al., 2009 pag. 54. 
68 Overdiep, 1972-1973 pag. 187 – 191. 
69 Brood et al., 2009 pag. 54 – 55. 
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Hoofdstuk 3 Grondbezit, nederzetting en cultuurlandschap tussen 1600 en 

1800 

3.1 De boerderijen en landerijen in de grondschattingsregisters van 1612-1654  

In 1600 voerde de Drentse overheid een nieuwe belasting in die werd geheven over de omvang van 

de ingezaaide oppervlakte bouwland van elke grondeigenaar, de zogenaamde ‘bezaaide landen’.70 

Om te bepalen hoeveel een boer diende af te dragen werden de percelen opgemeten. Voor elke drie 

mud bezaaid land moest elke maand twee stuivers betaald worden.71 Een mud Groninger maat is 

omgerekend 0,27 ha.72 Tevens was het af te dragen bedrag afhankelijk van het soort koren (zomer of 

winter) en grondsoort (veen of zand).73  

Uit het register voor de belasting op bezaaide landen uit 1612 is te zien dat er destijds 70 mud (ca 19 

ha) aan ingezaaid akkerland in Annerveen was, verdeeld over twaalf personen (Tabel 3.1). Van die 70 

mud werd overigens bijna tweederde deel bewerkt door slechts vier boeren. Kijkend naar de namen 

van de toenmalige boeren, dan is het goed mogelijk dat Egbert en Hilbrandt Hoevinck op enigerlei 

wijze familieverwantschap met elkaar hadden. Waar alle percelen destijds gelegen hebben blijft een 

vraag. De enige kaart uit deze periode is de kaart van Drenthe door Cornelis Pijnacker uit 1634. Op 

deze kaart worden enkel de plaatsnamen van de dorpen genoemd die langs de Hunze liggen: De 

Knijpe (huidige Zuidlaarderveen), Annerveen, Eexterveen, Gieterveen en Bonnerveen (figuur 3.1).  

Tabel 3.1 De oppervlakte bezaaid akkerland in Annerveen in 1612. Bron: Drents archief 0001.621 Bezaaide landen register. 

Naam Opp. in mud Opp. in ha 

Egbert Hoevinck 12  3,3 

Hilbrandt Hoevinck 11,5  3,1 

Jan Rijners 11  3,0 

Harmen en Petter Yppinge 11 3,0 

Claes Diukwolts 7  1,9 

Wolter Jansen 5,5  1,5 

Jan Peetters 4,5  1,3 

Rijnner Ottens 3  0,8 

Liutyen Claessen 2  0,54 

Geert Rotgers 1,5  0,41 

Gert Schror 1  0,27 

Jan Cuper 0,5  0,14 

Totaal  70 19 

 

 

 

 

 
70 Brood, 1991 pag. 55. 
71 Joosting, 1912. 
72 Bieleman & Brood, 1980. 
73 Brood, 1991 pag. 55. 
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In 1630 werd een nieuwe belasting ingevoerd door het Drentse bestuur: de grondschatting. Daarin 

werden alle onroerende goederen meegeteld die bij het agrarisch bedrijf hoorden: huis, hof, 

akkerland, hooiland, weiland en waardeel.74 Om de hoeveelheid af te dragen belasting te weten zijn 

de landerijen kort na 1640 ingemeten en op kaart gezet. Helaas zijn de kaarten van de bouwlanden 

voor zover bekend voor het kerspel Anloo verloren gegaan, want ze zijn niet aanwezig in het Drents 

Archief. De bijbehorende registers zijn daarentegen wel bewaard gebleven, en wel voor de jaren 

1630, 1642, 1646 en 1654. Het grondschattingsregister van 1654 is volgens Brood de meest complete 

aangezien alle bouwlanden, hooi- en groenlanden zijn gemeten en de huizen en hoven getaxeerd 

zijn.75   

 
74 Brood, 1991 pag. 63. 
75 Brood, 1991 pag. 67. 

Figuur 3.1 Kaart van Drenthe, uitgave van 1664. Bron: Cornelis Pynacker, 1664.  
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In het grondschattingsregister van 1630 (Tabel 3.2) zijn zes belastingplichtigen in Annerveen 

opgetekend, waarvan vier meiers (=pachters). Zoals eerder geschreven had het klooster Aduard 

bezittingen in Everswolde en twee veenpercelen in Annerveen. Door de reductie in 1594 ging het 

geestelijke bezit van het klooster over aan de overheid. In dit geval eerst naar de provincie en 

vervolgens naar de stad Groningen.76 Ondanks de reductie van 1594 is in het grondschattingsregister 

van 1630 te zien dat het Heilig Geestgasthuis uit Groningen nog altijd eigenaar was van twee erven in 

Annerveen. De overige eigenaren van de erven kwamen uit de omgeving van Annerveen: Roelof 

Meursing is geboren rond 1585 in Gieten en overleden voor 1643 in Eext.77 Cornelis Hovinge is 

vermoedelijk geboren en opgegroeid te Annerveen, waar de andere eigenaren woonden dan wel 

vandaan kwamen in 1630 is niet te achter halen.78  

Tabel 3.2 Overzicht van de grondschatting van 1630 in Annerveen. Bron: Drents Archief 0001.841.2 Grondschattingen 1630 

Belasting Belastingplichtige Bezittingen Waarde van 
bezittingen 

10 – 0 – 0  Otto Hindriks, meier van het Heilige Geestgasthuis te 
Groningen  

1 ½ mud bouwland 
5 maat hooiland 
huis en hof met erf 

3000 – 0 – 0 

15 – 0 – 0  Hindrik Pieters, meier van het Heilige Geestgasthuis te 
Groningen  

11 mud bouwland 
zonder hooiland 
huis en erf  

4500 – 0 – 0  

4 – 0 – 0  Claes Dwingels, meier van Roelof Meursing  4 mud bouwland  
huis en hof met erf  

1200 – 0 – 0  

7 – 0 – 0  Abel Roeloffs, meier van Harmen Dwoes of Sibolt (?)   8 mud bouwland 
huis en hof 

2100 – 0 – 0  

15 – 0 – 0  Cornelis Hovinge met zijn broeder 11 mud bouwland 
3 maat hooiland 
huis, hof en erf 

4500 – 0 – 0  

7 – 0 – 0   Harmen Warmolts  8 mud bouwland 
huis en hof 

2100 – 0 – 0  

Totaal 

58 – 0 – 0   43,5 mud bouwland 
8 maat hooiland 

15.300 – 0 – 0 

 

Het grondschattingsregister uit 1642 laat zien dat Annerveen gegroeid was ten opzichte van 1630. Er 

zijn sindsdien er drie erven bij gekomen en de gronden van het Heilig Geestgasthuis zijn over gegaan 

naar de stad Groningen. Er is te zien dat veel meiers en eigenaren hetzelfde zijn gebleven, maar dat 

de meeste boerenbedrijven groter zijn geworden, een teken dat in die tijd veel ontginningen 

plaatsvonden. Opvallend is wel dat de totale waarde van de bezittingen minder lijkt te zijn geworden. 

Dat kan echter ook aan verschillende rekenmethoden en belastingvoeten liggen tussen 1630 en 

1642. De historicus Brood stelt in zijn proefschrift namelijk dat tussen 1630 en 1656 verschillende 

veranderingen qua berekeningen en richtlijnen zijn doorgevoerd door het Drentse bestuur.79 Deze 

veranderingen dragen bij aan het verschil tussen de verschillende registers. De transcripties van de 

grondschattingsregisters van 1630 tot en met 1654 zijn te vinden in bijlage I.  

  

 
76 Feith, 1901; Brood et al. 2009 pag. 68. 
77 Stikker, 1958. Via http://www.homanfree.nl/meursing/meursing.htm#BM136. 
78 Breemhaar, 2017. Via http://www.homanfree.nl/hoving/hoving.htm. 
79 Brood, 1991 pag. 63 – 69. 
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Wanneer de registers van 1630, 1642 en 1654 naast elkaar gelegd worden, dan vallen enkele zaken 

op. Ten eerste valt het op dat de waarde van de bezittingen is afgenomen, maar zoals hierboven 

beschreven kan dit aan de methoden uit de zeventiende eeuw gelegen hebben. Ten tweede zien we 

dat de eigenaar Harmen Dwoes of Sibolt (?) zijn erf waarschijnlijk heeft verkocht, aangezien er drie 

meiers zijn. De stad Groningen heeft de erven/ percelen in bezit gekregen van het Heilig 

Geestgasthuis rond 1617 en rond 1710 verkocht.80 De erven van de stad Groningen blijven ongeveer 

gelijk qua omvang. Behalve grootgrondbezitters zoals de stad Groningen zijn ze ook dichterbij 

Annerveen te vinden. Roelof Meursing is eigenaar van een erf, op zijn erf zit een meier die het pacht. 

In de periode van 1630 tot 1642 groeide zijn erf van 4 mud naar 14 mud bouwland (Tabel 3.2 en 3.3). 

Een andere grootgrondbezitter in het onderzoeksgebied was Cornelis Hovinge. In 24 jaar tijd groeit 

zijn bedrijf van 11 mud bouwland naar meer dan 18 mud bouwland en meer dan verdubbelde ook 

zijn hoeveelheid hooiland. In zijn algemeenheid steeg de waarde van bezittingen voor nagenoeg alle 

belastingplichtigen in het onderzoeksgebied tussen 1642 en 1654. Toch blijft het aantal mudden 

bouwland bij de meeste boeren gelijk of steeg licht.  

Tabel 3.3 Overzichtstabel van de grondschattingsregisters 1630 tot en met 1654 in Annerveen. Bron: Drents Archief.  

Jaar Bouwland Hooiland Weiden Totale waarde 
bezitting Mud Schat Spint Maat Roeden Koe Paard 

1630 43,5   8    17.400 

1642 69 5 2 19,5  41 16 15.092 

1646 66 8  28  43 17 15.474 

1654 75 6 3 12 1625 39 17 17.760 

 

  

 
80 Folkerts, 1981. 
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3.2 De boerderijen en andere huizen in de periode 1672-1804 

Naast de bovenstaande grondschattingsregisters zijn voor de late 17e tot vroege 19e eeuw ook de 

registers van de haardstedengeld beschikbaar voor Annerveen. De haardstedengelden zijn in 1672 

ingevoerd door de Drentse overheid. Alle inwoners van Drenthe dienden deze vorm van belasting af 

te dragen, ook degene in de veenontginningen die eerder vrijgesteld waren van andere belastingen. 

De Ridderschap en Eigenerfden besloten in 1666 dat de grootte van het huis werd uitgedrukt in het 

aantal paarden waarmee de boer zijn landbouwbedrijf uitoefende.81 Iedere boer met vier paarden 

had een zogenaamd ‘vol bedrijf’ en daarmee ook een vol aandeel in de buurlasten. De eigenaar of 

meier diende vier gulden haardstedengeld af te dragen. Een driepaards-bedrijf had drie kwart 

aandeel en betaalde drie gulden, een twee paards-berdrijf betaalde twee gulden en ten slotte 

betaalde een keuter oftewel één paards-boer één gulden belasting. Ambachtslieden moesten één 

gulden afddragen. Onvermogenden en degenen die geen eigen huis hadden, zoals schippers en 

veenarbeiders hoefden niet meer dan tien stuivers te betalen.82  

Tabel 3.4 Overzicht van het haardstedenregister van 1672 van Annerveen. Bron: Drents Archief 0001.868.1 Haardstedengeld 
register. 

Type Naam Belasting 

Volle buren Jacob Clasen 4-0-0 

 Willem Ramaeckers 4-0-0 

 Jan Willems 4-0-0 

Drie vierde buren Weduwe Berend Wiltinge 3-0-0 

Halve buren Reijner Jansen 2-0-0 

 Claes Jacobs 2-0-0 

 Berent Jacobs 2-0-0 

 Jan Meijners 2-0-0 

 Jan Cuiper 2-0-0 

Keuters Geert Jacobs 1-0-0 

Onvermogenden Weduwe Reijner Hinricx 0-10-0 

 Mense Arents 0-0-0 

  Totaal 26-10-0 

 

Voor Annerveen zijn de haardstedengeld registers in de periode van 1672 tot en met 1804 bewaard 

gebleven (tabel 3.4 en tabel 3.5). De haardstedengelden zeggen weinig over het landschap in en 

rondom Annerveen. Maar met deze registers kan wel worden onderzocht hoe het aantal boerderijen, 

keuterijen en woningen van ambachtslieden en armen zich ontwikkelde. Ten opzichte van de 

grondschattingsregisters zo’n twintig jaar eerder zijn er weinig bekende namen terug te vinden. Dit 

kan komen door een grote dynamiek van het grondbezit, maar ook omdat veel inwoners zich met 

een zogenaamd patroniem (vernoeming naar hun vader) lieten registeren, zoals bijvoorbeeld 

Harmen Pieters (- Harmen, de zoon van Pieter), waardoor de naamgeving voortdurend wisselde. 

  

 
81 Brood, 1991 pag. 69. 
82 Brood, 1991 pag. 71. 
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Het eerste dat opvalt wanneer de gehele reeks van registers wordt bekeken, is dat de hoeveelheid af 

te dragen belasting steeg van 31 gulden in 1672 naar 40 gulden in 1794, een stijging van bijna een 

kwart. Het aantal huishoudens in Annerveen steeg tussen 1672 en 1804 in Annerveen van 12 naar 

18, waarbij er bovendien in 1804 nog 53 andere huizen stonden in de veenkolonie van het latere 

Annerveenschekanaal. Dit is bijna een verzesvoudiging van het totale aantal huishoudens. Een 

andere trend is dat de vier paards-boeren (grote bedrijven) langzamerhand uit de registers 

verdwijnen. In 1672 zijn er nog een drietal vier paards-boeren tegenover geen enkele vier paards-

boeren vanaf 1794. Daarentegen neemt het aantal drie- en twee paards-boeren in diezelfde tijd flink 

toe. Deze ontwikkeling in de richting van het toenemende aantal kleine agrarische bedrijven wijst op 

verkeutering, dat wil zeggen versnippering van het grondbezit. De sterke toename van de bevolking 

in het gebied leidde tot steeds kleiner wordende agrarische bedrijven.83 Dit verschijnsel is eerder 

door Verduin en Bieleman ook voor heel Drenthe geconstateerd tussen 1600 en 1900.84 Verder 

kijkend naar tabel 3.5 is dat de octrooi hebbende pas in de haardstedenregisters voorkomen vanaf 

1774. Wat erg opvallend is dat het aantal armen nagenoeg gelijk blijft over de gehele periode. 

Tabel 3.5 Overzicht van alle haardstedenregisters van Annerveen. Bron: Drents Archief 0001.868.1 Haardstedenregister. 

Jaartal 4-paards 
bedrijf 

3-paards 
bedrijf 

2-paards 
bedrijf 

1-paards 
bedrijf 

Keuter en 
doet nering 

Armen Octrooi 
hebbende 

Totaal huizen 
en 
boerderijen 

1672 3 1 5 1 - 2 - 12 

1691 2 2 6 1 2 2 - 15 
1692 2 2 8 1 - - - 13 
1693 2 2 8 1 - - - 13 
1742 4 1 10 5 - - - 20 
1754 4 2 7 3 5 - - 21 
1764 2 3 4 2 5 2 - 18 
1774 2 5 5 9 8 1 9 39 
1784 2 3 7 6 5 2 27 52 

1794 0 6 5 6 3 - 44 64 

1804 0 4 9 3 2 - 53 71 

 

 

  

 
83 Bieleman, 2008 pag. 122. 
84 Verduin, 1982; Verduin, 1972; Bieleman, 1987. 
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3.3 De ontwikkeling van de Semslinie en de verveningen van Annerveenschekanaal 

In 1764 is de Annerveensche Heerencompagnie opgericht met als doel het ontginnen van de 

Annervenen. Deze compagnie had veel arbeiders nodig. Om het aantrekkelijk te maken voor 

veenarbeiders om zich in Annerveenschekanaal te vestigen, vroeg Lambartus Grevijlink (veenbaas) 

namens de compagnie in 1768 aan het Drentse bestuur om vrijstelling van belasting voor de 

arbeiders.85 Die vrijstelling (octrooi) werd inderdaad verleend aan de gezinnen. Dit verklaart de 

huishoudens die onder octrooi in de kolonie woonden.  

Op basis van de grondschattingsregisters en haardstedenregisters is te zien dat het gebied in de 17e 

tot 19e eeuw sterk in ontwikkeling was. Maar ondanks de vroege privatisering van de venen in 1457 

is het gebied in die eeuwen nog niet in zijn geheel ontgonnen. De stad Groningen richtte zich in 

diezelfde periode op de grootschalige vervening aan de Groningse kant van het Oostermoer (de 

huidige oude veenkoloniën). Brood et al. stelden dan ook dat rond 1600 een groot gedeelte van het 

gebied nog bedekt is met hoogveen (figuur 3.2) In het Drentse deel van het Oostermoer hadden de 

buurschappen zelf het voor het zeggen, elk in hun eigen dorpsgebied. Daar ontbrak dus een 

overkoepelen centraal gezag. Dat eisen en regels kon stellen aan de kanaalbouw, organisatie van de 

turfwinning én afvoer en verkoop van de turf, zoals aan de Groningse kant wel het geval was, omdat 

daar het stadsbestuur van Groningen de baas was.86 Wel waren hier zoals gezegd door privatisering 

van de onverdeelde venen al wel vele percelen ingedeeld en toegewezen. Deze maakten in de late 

middeleeuwen de randveenontginningen mogelijk, dat wil zeggen dat individuele grondeigenaren 

vanaf hun boerderijen een strook veen in oostelijke richting gingen ontginnen om deze in gebruik te 

nemen als cultuurland. Die ontginningen strekten overigens nog lang niet tot aan de achtergrens van 

hun marke (=provinciegrens met Groningen), zodat er nog een tussenliggend onontgonnen stuk 

hoogveen bleef liggen waar pas vanaf 1764 de grootschalige verveningen van de Annerveensche 

Heerencompagnie startten, totdat hier uiteindelijk de veenkolonie Annerveenschekanaal ontstond.  

De toenemende waarde van de hoogvenen als potentieel turfwinningsgebied leverde in de 

zeventiende eeuw een langdurig grensconflict tussen Groningen en Drenthe op. Deze conflicten 

leidden uiteindelijk in 1713 tot een heldere oplossing in de vorm van een definitieve grens: de 

Semslinie.87 In 1756 maakte landmeter E. Beuker de onderstaande kaart van de hoogvenen achter 

Annerveen, met als doel om de resterende hoeveelheid hoogveen in kaart te brengen (figuur 3.2).88 

Hier is duidelijk te zien dat de Groningers vanuit de Kylcompagnie de Semslinie zijn overgestoken met 

hun opstrekkende verkaveling. Tegelijkertijd is te zien en lezen dat er 267 roeden hoogveen in de 

marke van Annen ligt tussen de Semslinie en de Hunze. Tevens ligt in de Stadsvenen nog 165 roeden 

hoogveen, dat via de Kijl getransporteerd gaat worden. Opvallend detail op deze kaart is dat een deel 

van de marke van Annen destijds toebehoorde aan de Nieuwmeijers. Het deel van de Nieuwmeijers 

ligt in de marke van Annen en grenst aan de marke van Zuidlaren. Op meerdere kaarten uit de 

achttiende eeuw komt deze naam terug. Vermoedelijk is dit het stuk binnen het onderzoeksgebied, 

waar het klooster van Aduard, het Heilige Geestgasthuis en de stad Groningen hun bezit hadden tot 

en met de zeventiende eeuw. Zoals te zien is in de grondschattingen zijn de beide agrarische 

bedrijven in gebruik in 1630. Het lijkt erop dan ook op dat de verdeling tussen de oude stadsvenen en 

de Anner venen in 1756 nog altijd bestond. 

 
85 Jager-Veldman et al., 1985 pag. 10 – 13.  
86 Brood et al., 2009 pag.74 – 75.  
87 Drents Archief 0001.303. 
88 Drents Archief 0001.310. 
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In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam de turfwinning echt op gang. De in 1764 opgerichte 

Annerveensche Heerencompagnie begon op grote schaal turf te steken. De compagnie werd 

opgericht door de volgende zes heren: J. van Lier, W. Hidding, J.R. Bottichius, C.W. Ellents, W. en L. 

Grevijlink.89 Lambartus Grevijlink was zowel participant als uitvoerder/ veenbaas. Van Dijk en 

Foorthuis stellen dat de Annerveensche Heerencompagnie geen typische veencompagnie was, zoals 

H.J. Keuning deze omschreven had. Dit had te maken met Lambartus Grevijlink. Zij schrijven hem de 

kwaliteiten toe om destijds de compagnie tot een succes laten komen.90 De compagnie heeft flink 

moeten investeren in aankoop van veenpercelen, de infrastructuur van kanalen, wijken en sloten en 

de inrichting van de venen. Grevijlink deelde het gebied in opgaande percelen van gelijke breedte in, 

met tussen elke twee percelen een wijk die uitmondde in het nieuw gegraven Grevelingkanaal dat 

het gebied verbond met het Kielster hoofddiep, waarmee het vervoer van de turf naar de stad 

Groningen veilig werd gesteld.91 Er is dus goed voor te stellen dat deze compagnie een grote invloed 

heeft gehad op het landschap langs de oostgrens van het onderzoeksgebied.  

Figuur 3.2 De landschappelijke situatie langs de Hunze in 1756, afgebeeld op de kaart van E. Beuker. Bron: Drents Archief 
0001.310.A.    

 
89 Drents Archief 0616.256. 
90 Van Dijk en Foorthuis, 1988 pag. 146. 
91 Brood et al., 2009 pag. 97 – 99. 
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In figuur 3.3 is centraal de Sems linie te zien, met aan de bovenkant de Wildervanksterwijken. Onder 

de Semslinie is de perceelsverdeling van de Anner- en Eextervenen te zien. Er zijn in deze kaart twee 

soorten perceelsverdelingen te zien. De onderste brede percelen, met de horizontale namen, zijn 

reeds ontgonnen dit blijkt uit de beschrijving van de ‘Kant van veen’ die boven deze percelen is te 

zien. Het lijkt erop dat deze perceelsverdeling voort is gekomen uit de scheiding van de onverdeelde 

venen in de marke van 1457. De andere verdeling van de percelen is ingetekend tussen de 200 

roeden linie en de Semslinie, deze percelen zijn minder breed ingetekend en hebben hun basis aan 

de Groningse kant van de Semslinie. Ook op deze kaart is de scheiding tussen de marke van Annen en 

de stadsvenen weergegeven, in ditzelfde deel van de kaart gaat de opstrek van de percelen vanaf de 

Groningse kant ook door tot het Annerbuurveld. Vanuit deze ontginningsbasis zijn ook wijken 

gegraven op Drents grondgebied.92 

  

 
92 Groninger Archieven 1536.949. 

Figuur 3.3 Kaart van de perceelsverdeling in Annerveen, 1761 - 1771. Bron: Groninger archieven 1536.949 
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In het jaar 1762 vervaardigd landmeter Lambartus Grevijlink een tweetal kaarten die het gebied 

tussen de Heereweg (de huidige Tolweg) en de Sems linie afbeelden. De kaarten zijn gemaakt als 

bijlagen bij een kwestie over het vervoer van turf vanuit de Annervenen langs Spijkerboor.9394 Er is 

duidelijk te zien dat de opstrekkende verkaveling met de bijbehorende wijken vanaf het Kielster 

hoofdiep de Sems linie zijn gepasseerd. Beide kaarten geven de verdeling van het hoogveen weer. 

Een zeer waardevol detail voor het onderzoek zijn de ingetekende boerderijen, waarbij Lambartus 

Grevijlink de namen van de bewoner heeft vermeld. Hierdoor wordt een beeld gegeven hoeveel 

boerderijen er halverwege de achttiende eeuw in het landschap gestaan hebben. Net zoals in figuur 

3.2 komt de veldnaam “Niemeijersvelt” weer terug, kennelijk hadden deze Niemeijers halverwege de 

18e-eeuw een aanmerkelijk deel van de grond in bezit in het noorden van Annerveen. Tevens is het 

huis van Roelof Alberts Bakker te zien. In 1762 wordt een proces gevoerd door de gemene boer van 

Annen en Roelf Niemeijer om dit huis tegen te houden.95 

  

 
93 Groninger Archieven 1536.7777. 
94 Groninger Archieven 1536.7780. 
95 Drents Archief 0294.274. 

Figuur 3.4 Een van de kaarten van de perceelsverdeling in de Annervenen links van Spijkboor, 1762. Bron: Groninger archieven 1536.7777 
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3.4 Reconstructie van de nederzettingsontwikkeling tussen 1630 en 1832  

 ‘Een randveenontginning is een langgerekte nederzetting van boerderijen die in de middeleeuwen 

werd aangelegd op de overgang van beekdal naar hoogveen’, zo definieerd Elerie in zijn dissertatie 

dit bijzondere landschapstype.96 De provincie Drenthe heeft voorts een aantal kenmerk van een 

randveenontginning gegeven die aansluiten bij de definitie van Elerie. Wanneer de definitie in 

combinatie met de kenmerken langs het landschap en de ontstaansgeschiedenis van de bewoning 

gelegd wordt, kan geconcludeerd worden dat Annerveen inderdaad tot de randveenontginningen 

dient te worden gerekend. 

Op het kadastrale minuutplan van 1832 is het randveenontginningsdorp Annerveen in optima forma 

te zien (figuur 3.5). Het onderstaande figuur laat de locatie boerderijen, keuterijen, ambachtslieden 

en andere huizen zien binnen het onderzoeksgebied. Uit het aantal rode cirkels is op te maken dat 

het aantal boerderijen de meerderheid van de behuizingen beslaat. Kijkend naar de verspreiding van 

de huizen valt op dat in Annerveenschekanaal de boerderijen en huizen allemaal langs het kanaal 

liggen en daar op een systematische wijze gepland zijn. Dit in tegenstelling tot de verspreiding van de 

huizen en boerderijen in Spijkboor, Oud- en Nieuw Annerveen. Deze boerderijen en huizen liggen 

langs de (hoofd)wegen in het gebied, dan wel verder in het landschap. De boerderijen in Spijkboor 

zijn in de buurt van verlaat gebouwd, hier is vervolgens een kruispunt tussen wegen, de Hunze en de 

Molenwijk ontstaan.  

 
96 Elerie, 1998 pag.465. 

Figuur 3.5 Verzamelplan van Oud- en Nieuw Annerveen 1811-1832. Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 
MIN03001VK1. www.hisgis.nl. Eigen bewerking. 
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Met de bovenstaande alinea als basis wordt getracht een reconstructie te maken van de 17e-eeuwse 

landschap en nederzetting. De kernvraag in deze paragraaf luidt dan ook: Welke reconstructie van de 

17e-eeuwse nederzetting en het 17e-eeuwse landschap kunnen op basis van historische en 

landschappelijke informatie worden gemaakt? Nadat we in de vorige paragrafen op basis van 

grondschattingsgegevens en haardstedenregisters veel historische informatie hebben verkregen over 

de ontwikkeling van het aantal boerderijen, keuterijen en andere huizen in Annerveen, proberen we 

in deze paragraaf een reconstructie te maken van de oudste tijdlaag van deze nederzetting. Met 

andere woorden: waar lagen in de eerste helft van de 17e eeuw de boerderijen van het dorp en kan 

ook worden verklaard waarom die oudste erven op de desbetreffende plekken lagen (locatiekeuze)? 

Vermoedelijk krijgen we hierdoor meer zicht op de middeleeuwse ontstaansgeschiedenis van het 

dorp en ook op de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp tussen 1630 en 1832. 

Om deze reconstructie te kunnen maken is de volgende aanpak gekozen: De kadastrale 

minuutplannen van 1832 worden gebruikt als basis om de oudste erven terug te vinden. Aan de hand 

van verschillende registers en stukken uit de archieven, genealogieën, historische kaarten, literatuur 

en de gegevens over de fysisch-geografische landschappen worden de oudste erven geplaatst in het 

landschap. Er wordt getracht terug te gaan naar de situatie ten tijde van de grondschattingen van 

1630. Zoals beschreven is paragraaf 3.1 worden er zes erven genoemd in het grondschattingsregister 

van 1630. We nemen aan dat de erven van noord naar zuid zijn beschreven in de 

grondschattingsregisters. Dit vanwege het gegeven dat het klooster Aduard bezittingen had in 

Zuidlaarderveen en de Annervenen, de kaart van H. Bierum van 1676 geeft hier een beeld van.  

Erf (1) Otto Hendriks 

In 1630 is Otto Hendriks meier van het Heilig Geestgasthuis te Groningen. Opmerkelijk is dat het erf 

1,5 mud bouwland beslaat, dit is minder dan de andere erven in 1630. Het aantal mudden groeit tot 

6 mud bouwland in 1654. De hoeveelheid hooiland neemt af van 5 maat tot 3 maat en 285 roeden in 

deze periode. Vanaf 1642 beslaat het erf verder uit twee paarden weiden en drie koe weiden. Fraai 

detail is de ligging van de koe weiden, deze worden vermeld bij een meerstal in het moer (= het 

hoogveen). Vanaf 1654 wordt voor het eerst vermeld dat de behuizing bestaat uit zes gebint en 17 

voet wijd is. In dezelfde periode wordt Abel Reijmers de nieuwe meier op de boerderij en verandert 

het eigenaarschap naar de Stad Groningen. 

Erf (2) Hindrik Pieters 

Hindrik Pieters is ook meier van het Heilig Geestgasthuis te Groningen en vervolgens van de Stad 

Groningen. Het erf beslaat 11 mud bouwland in 1630 en neemt af tot 9,5 mud vanaf 1642, daarnaast 

behoort 5 maat hooiland tot 1646 toe aan het erf. Het aantal koe weiden blijft over deze periode 

gelijk, het aantal paardenweiden neemt met één toe. De behuizing lijkt gelijkt te blijven tussen 1630 

en 1654, namelijk 12 gebinten en 20 voet wijd. Vanaf 1642 wordt Arent Reijnders de nieuwe meier, 

in 1654 wordt Cornelis Hindriks genoemd als meier.    
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Erf (3) Claes Dwingels(?) 

Claes Dwingels is meier van Roelof Meursing in 1630 vanaf 1642 wordt Jan Claesen de nieuwe meier. 

Roelof Meursing is eigenaar van een plaats genaamd de “Hoge bult” te Annerveen.97 In 1630 wordt 

enkele 4 mud en huis, hof met erf vermeld, daarna groeit het erf door de jaren heen. De bouwlanden 

groeien van 9,5 naar 14 mud, de hooilanden blijven 2,5 maat. Tevens blijven de koe en paarde 

weiden gelijk over deze periode. Hetzelfde geldt voor de behuizingen op het erf, dat bestaat uit een 

huis van 7 gebinten die 14 voet wijd en een schuur van 4 gebinten en 16 voet wijd. Ten slotte worden 

een moestuin en hof vermeld tot en met 1654.  

Erf (4) Abel Roelofs 

In 1630 is Abel Roelofs meier van Harmen Dwoes of Sibolt(?), vanaf 1642 wordt Abel Roelofs niet 

meer als meier genoemd en verandert de eigenaar naar Hindrik Wolters. Het erf beslaat 8 mud en 

groeit naar 13,5 mud en 3 schat bouwland. Hindrik Wolters huurt meerdere hooilanden van ene 

vrouw Hemsinge en ene Jacob Hillebrants, die volgens de registers achter het verlaat liggen. 

Vermoedelijk wordt hier de westkant van de Hunze mee bedoeld. Bij het erf behoort een koe weide 

en twee weiden worden gehuurd van vrouw Hemsinge. De behuizing van het huis en de schuur 

blijven in deze periode gelijk: het huis bestaat uit 8 gebinten en is 18 voet wijd en de schuur bestaat 

uit 4 gebinten en is 10 voet wijd. Ten slotte behoren een moestuin van 1,5 spit en woest hof van 6 

spit tot het erf tot en met 1654. 

Erf (5) Cornelis Hovinge 

Het grootste erf uit 1630 behoort toe aan Cornelis Hovinge en zijn broeder. In 1642 wordt de jonge 

Jan Bloemers genoemd, in 1654 verdwijnt deze naam. Het erf groeit van 11 mud naar 15 mud 

bouwland en van 3 maat naar 5 maat en 1625 roeden hooiland in 1654. Hij bezit 5 paarde weiden en 

12 koe weiden, de begrazing van deze koe weiden wordt gegund aan de buren van Annen. Het huis 

bestaat uit 7 gebinten en is 18 voet wijd en de schuur heeft 4 gebinten en is 16 voet wijd. Het erf 

bestaat ook een hof die met eiken telgen beplant en een moestuin. Fraai details uit 1654 is het 

nieuwe huis dat Cornelis Hovinge bouwt bij het Spijkerboor van 3 gebinten en is 14 voet wijd.  

Erf (6) Harmen Warmolts 

Het erf van Harmen Warmolts wordt in het register van 1642 aangeduid met “Iipping huis”. Deze 

naam lijkt een directe link te geven met de bezaaide landen register uit 1612 waarin Harmen en 

Petter Yppinge. Vanaf 1642 is Willem Harmens eigenaar van het erf. Het erf beslaat in 1630 8 mud 

bouwland en groeit 12 mud en 1 schat bouwland. Het lijkt erop dat er geen hooiland bij het erf 

hoorde, pas in 1654 wordt er 2 maat en 150 roeden hooiland vermeld. Het aantal koe en paarde 

weiden blijft voor de periode gelijk. De behuizing bestaat uit het huis van 7 gebinten en is 18 voet 

wijd de schuur bestaat uit 4 gebinten en is 18 voet wijd. Ten slotte behoren 2 mud hof en 1 spit 

moestuin toe aan het erf. 

De bovenstaande erven zijn op kaart gezet in figuur 3.6. Er is voor gekozen om de locaties weer te 

geven op de Actuele hoogtekaart van Nederland. Dit laat duidelijk zien dat deze erven op de hogere 

plekken in het landschap gelegen hebben. Vergelijkend met de fysisch-geografische landschappen uit 

het tweede hoofdstuk (figuur 2.7) dan is duidelijk te zien dat de oudste erven in of op de rand van 

het dekzandlandschap van Annerveen (C) liggen. Aan de hand van deze locaties zullen de 

ontwikkeling beschreven worden. 

 
97 Stikker, 1958. Via http://www.homanfree.nl/meursing/meursing.htm#BM136.  
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Figuur 3.6 Locaties van de erven uit op basis van de grondschattingen uit 1630. De witte stippen geven de locatie aan. Bron: Drents archief 0001.842.2.; 
www.ahn.nl. Eigen bewerking.   
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Reconstructie vanaf 1630 

Op figuur 3.7 is te zien welke ontwikkelingen het onderzoeksgebied heeft ondergaan. De oudste 

erven zijn gemengde agrarische bedrijven die daarnaast ook aan turfwinning doen, voor de markt als 

voor eigen gebruik. De turf wordt afgevoerd via de rivier de Hunze. Aangezien het een ondiepe en 

slecht bevaarbaar rivier is worden en om meerdere plekken kunstwerken gebouwd, die reeds van 

halverwege de vijftiende eeuw genoemd worden. Het oudste verlaat stamt uit de middeleeuwen, het 

Spijkerboorverlaat en in de zeventiende eeuw wordt het Vloonustverlaat vermeld in de 

grondschattingsregisters. Deze verlaten worden aangeduid met het volgende symbool .  

  

Figuur 3.7 Schematische kaart van de ontwikkeling van Annerveen. Bron: www.hisgis.nl. Eigen bewerking. 
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Vanaf de 17e-eeuw begint bevolking zich langzaam uit te breiden. Het aantal huizen en boerderijen in 

het onderzoeksgebied stijgt van 6 naar 71 tussen 1630 en 1804. Deze groei is in twee delen van het 

onderzoeksgebied te zien. Er worden boerderijen, keuterijen en huizen gebouwd tussen de lijn 

(noord – zuid en zuid – noord) van oudste erven. We nemen aan dat de grondschattingsregisters van 

noord naar zuid zijn vermeld. De rode pijlen geven aan dat de huizen langs de gehele weg van noord 

naar zuid hebben gestaan. Deze weg vormt de ontginningsas van oudste erven het veen is ontgonnen 

in zowel oostelijke als westelijke richting van de weg. Een erf heeft in een standaard situatie het 

hooiland tegen de Hunze aanliggen, gevolgd door het weiland die tegen het huis of de weg liggen. De 

bouwlanden liggen over de weg richting het westen, dus naar het hoogveen toe. Niet alle turf wordt 

ontgonnen en tot de 19e -eeuw blijft dit liggen. 

De blauwe pijlen geven de ontginningsrichting aan vanaf het Kielsterhoofddiep. De Groningers zijn 

doorgegaan met het ontginnen van veen tot over de Semslinie. De blauwe onderbroken grens geeft 

aan waar de Groningers gestopt zijn met ontginnen. 

In 1737 werd Willem Grevijlink aangesteld als verlaatsmeester op het verlaat van Spijkerboor, het 

verlaathuis is gebouwd door Cornelis Hovinge in 1654. Hij begon hier tevens een winkel en herberg.98 

In 1747 kreeg Grevijlink toestemming om een klapbrug te bouwen ten zuiden van het verlaat. Dit 

leidde er toe dat het dorp Spijkboor langzamerhand vorm begon te krijgen. Bij de brug werd door 

Willem Grevijlink in 1750 Café ’t Keerpunt gebouwd. Er volgende nog twee behuizingen bij de nieuwe 

brug over de Hunze gedurende het einde van de 18e -eeuw. De zwarte cirkel geeft het dorp 

Spijkerboor aan.  

In 1771 wordt de Molenwijk gegraven na het bereik van het convenant tussen de stad Groningen en 

de Annerveensche Heerencompagnie.99 Door het sluiten van het convenant mag compagnie turf 

vervoeren via het Kielsterhoofddiep. Na de Molenwijk werd het latere Grevelingkanaal gegraven 

voor de vervoer en de winning van turf. Langs de oost- en westzijde van het Grevelingkanaal 

ontstonden langzamerhand meerdere huizen en boerderijen. Het nieuwe dorp ontwikkelt zich aan 

het einde van de 18e-eeuw hard het aantal octrooi hebbende stijgt van 9 naar 53 in dertig jaar tijd. 

Het Grevelingkanaal vormt hierdoor een nieuwe ontginningsas, waarbij er in oostelijke richting 

ontginningen plaatsvinden op een gestructureerde en centraal besloten wijze. Deze 

ontginningsrichting wordt aangegeven met de zwart pijlen. De zwart onderbroken lijn vormt de grens 

tussen de opstrekkende percelen van Nieuw Annerveen en Annerveenschekanaal.  

Aan de hand van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat in het onderzoeksgebied een 

drietal ontginningsrichtingen bevat. De oudste ontginningen liggen in Oud- en Nieuw Annerveen 

waar de boerderijen een gemengde bedrijfsvoering kennen en daarbij turf winnen voor eigen 

behoefte en voor de markt, bijvoorbeeld Groningen. De tweede ontginningsrichting wordt gevormd 

door de ontginningen vanuit het Kielsterhoofddiep, waarbij de Groningers door zijn gegaan met het 

“stiekem” steken van turf aan de Drentse kant van de Semslinie. De laatste en jongste 

ontginningsrichting komt voor uit het Grevelingkanaal in Annerveenschekanaal, waar de 

Annerveensche Heerencompagnie, in de personen van Willem en Lambartus Grevijlink, centraal de 

ontginningen heeft aangestuurd. 

  

 

 
98 Drents Archief 0001.868.1. 
99 Van Dijk en Foorthuis, 1988. 
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Hoofdstuk 4 Grondbezit, nederzetting en cultuurlandschap tussen 1800 en 

1900 

4.1 Het cultuurlandschap van Annerveen op de Franse kaart en Hugueninkaart 

 Franse kaart (1811-1813) 

Aan het begin van de negentiende eeuw werd onder leiding van Franse ingenieurs een veertigtal 

kaarten van Noord Nederland gemaakt. Deze zogenaamde Franse kaarten uit 1811 – 1813 direct ook 

de oudste gedetailleerde kaarten van ons studiegebied. Ze zijn opnieuw gepubliceerd door H.J. 

Versfelt in 2001. Het onderzoeksgebied valt grofweg op twee verschillende kaartbladen, zie figuur 

4.1 en 4.2.100  

Het eerste dat in het oog springt is de variatie aan verschillende kleuren binnen het 

onderzoeksgebied. Daarna valt het verschil in verkavelingsvormen op. Vanaf de Semslinie gezien zijn 

de stroken op een planvormige wijze in regelmatige blokken ingetekend. De stroken vanuit het 

Kielsterhoofddiep zijn ontgonnen en omgevormd tot bouw- of weiland. De ontginningen vanuit 

Annerveenschekanaal zijn nog in volle gang, duidelijk te zien zijn de nog niet ontgonnen stroken 

heide (paars-groen gevlekt) en moeras(donkerbruin). Daar aangrenzend zijn stroken met bouw- (wit) 

en weilanden (donkergroen). De kant van Oud Annerveen valt op doordat de strokenverkaveling aan 

weerszijden van de weg smal is. De percelen tussen de Hunze en Oud Annerveen bestaan 

 
100 Versfelt en Schroor, 2001. 

Figuur 4.1 Eerste deel van de Franse kaarten van Annerveen. Bron: Versfelt en Schroor, 2001. 
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voornamelijk uit weiland en enkele bouwlanden. Opvallend zijn de percelen bos (geel). Uit de kaart 

valt niet op te maken om welk soort bos het gaat, maar het kadaster van 1832 duidt de meeste 

percelen aan als hakbos.101 Een fraai detail op deze kaarten zijn de paden die ingetekend zijn, 

bijvoorbeeld het pad dat tussen de boerderij van Geert Roelfs Niemeijer achter de (vochtige) heide 

naar een huis of boerderij in Zuidlaarderveen loopt. Een ander fraai detail is waar het 

Spijkerboorverlaat staat langs de Hunze. 

Op de kaart waar enkel een deel van Nieuw Annerveen is te zien valt de strokenverkaveling aan de 

westkant van de weg op. De percelen zijn hier nauwelijks ontgonnen en naast heide zijn grote delen 

moeras te herkennen. Echter dit kunnen ook percelen zijn waar boekweit (lichtbruin) verbouwd 

werd. Tussen de weg en de Hunze liggen enkel hooi- en weilanden. Een ander opvallend detail is dat 

de boerderijen en enkele percelen omgeven lijken te zijn met bomen. Dit kan er op duiden dat deze 

boeren gebruik maakten van een vorm van erfafscheidingen. Ten slotte is te zien dat Nieuw 

Annerveen in verbinding staat met Annen via het Vloonustverlaat en de Duunsche landen. 

 

  

 
101 Fryske Akademy, 2016. Via www.hisgis.nl 

Figuur 4.2 Tweede deel van Annerveen op de Franse kaarten. Bron: Versfelt en Schroor, 2001. 
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Hugueninkaart (1819-1829) 

Noord-Nederland is tussen 1819 en 1829 

door militair ingenieurs onder leiding van 

W.U. Huguenin in kaart gebracht. Deze 

kaarten zouden als basis dienen voor de 

kaart van Kraayenhoff voor noord Nederland. 

Waar mogelijk maakte Huguenin gebruik van 

bestaande kaarten, waaronder de Franse 

kaarten uit 1811 – 1813.102 Helaas valt een 

deel van Oud-Annerveen tussen de 

kaartbladen in en mist op figuur 4.3.  

Kijkend naar de kaart springen de 

groen/blauw/bruine stroken in het midden 

van het onderzoeksgebied eruit. Dit wordt 

aangeduid als heide.103 Aan beide kanten van 

de Molenwijk bevinden zich nog grote 

stroken met heide. Dit in tegenstelling met 

de Groningse kant van de Semslinie, waar 

voornamelijk bouwlanden (wit) weergegeven 

zijn. Tegen de Hunze liggen voornamelijk de 

hooi- en weilanden (groen). Aan de westkant 

van de wegen liggen ook bouwlanden, maar 

de bouwlanden liggen voornamelijk aan de 

oostkant van de wegen. Vooral vanuit de 

ontginningsassen: het Kielsterhoofddiep en 

Annerveenschekanaal zijn bouwlanden 

voortgekomen. Dit in tegenstelling tot de 

boeren uit Annerveen minder heide 

ontgonnen hebben. Het verkavelingspatroon 

kenmerkt zich door een opstrekkende 

strokenverkaveling tussen Oud- en Nieuw Annerveen en het Kielsterhoofddiep en 

Annerveenschekanaal. Doordat de oostelijke kant van het onderzoeksgebied verder of totaal 

ontgonnen is, zijn de opstrekkende percelen verdeeld in nagenoeg gelijke grote zijnde blokken. Ten 

slotte is duidelijk te zien dat de boerderijen en huizen in Oud- en Nieuw Annerveen verspreid en op 

wisselende afstand van de wegen liggen. In Annerveenschekanaal staan alle boerderijen en huizen 

aan weerszijden van het Grevelingskanaal. 

  

  

 
102 Versfelt, 2007.  
103 Versfelt en Schroor, 2005. 

Figuur 4.3 De Huguenin kaart van Annerveen. Bron: Versfelt en Schroor, 2005. 
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4.2 Nederzetting en grondbezit van Annerveen in het kohier van vaste goederen van 1807 

De belastingregisters van de bezaaide landen uit 1612, de grondschattingen van 1630 – 1654 en de 

haardstedegelden van de 17e en 18e eeuw worden opgevolgd door de verpondingen aan het begin 

van de negentiende eeuw. Vanaf 1807 werden kohieren aangelegd door de Drentse overheid waarin 

iedereen die belastingplichtig is genoteerd staat. Aan de hand van de kohieren werd de definitieve 

aanslag berekend. 104 Voor het kerspel Anloo is het kohier bewaard gebleven. De kohieren van de 

vaste goederen van 1807 vormen een fraaie bron voor dit onderzoek. In het kohier is terug te vinden 

wie de eigenaar van een huis of boerderij is geweest, daarnaast zijn bijbehorende landerijen 

beschreven. Deze beschrijving bestaat uit de eventuele naam van het stuk, het type land en de 

oppervlakte van het perceel. De veldnamen worden behandeld in paragraaf 4.5.  

In tabel 4.1 is het overzicht van de kohieren van de vaste goederen van 1807 te zien. Er zijn in de 

kohieren van 1807 53 huizen en boerderijen genoteerd die land bezitten. Daarnaast zijn er 36 

eigenaren die enkel een huis bezitten en geen land, deze eigenaren staan niet in de overzichtstabel. 

De huizen behoorden tot de Annerveensche Heerencompagnie. Het vermoeden is dat deze huizen 

nog onder het octrooi van 1768 vallen, aangezien de meeste huizen als eigenaar hebben L Grevijlink 

als administrateur van de Annerveense Compagnie. Dan wel de naam komt overeen met de 

octrooihebbende in het haardstedegeldenregister van 1804.105 Daarnaast zijn er eigenaren die niet in 

het onderzoeksgebied wonen en zijn ook niet opgenomen in de overzichtstabel. Het kohier is net als 

de haardstedegeldenregisters opgesteld van zuid naar noord. Vanaf Albert Bakker staan alle 

eigenaren genoteerd die op Annerveenschekanaal liggen, echter deze staan juist van noord naar zuid 

genoteerd. 

Kijkend naar de overzichtstabel kunnen we stellen dat een eigenaar gemiddeld 6,4 mud en 0,7 schat 

bouwland, 2,4 maat hooiland, 3,3 maat weiland, 2 maat (hoog)veen en 664,7 vierkante roeden bezit. 

Slechts 18 van de eigenaren hebben meer mudde bouwland dan het gemiddelde, de uitschieters zijn 

Remmelt en Berent Steenge met 21 mud en de erven van bouwmeester Cuijpers op 

Annerveenschekanaal met 28 mud. Hetzelfde geldt voor de hooi- en weilanden, er zijn slechts 19 

eigenaren die boven het gemiddelde uitkomen. Een vraagteken wordt opgeroepen door het aantal 

vierkante roeden (hoog)veen dat nog in het onderzoeksgebied ligt. Deze zijn enkel genoteerd bij de 

eigenaren die in Annerveenschekanaal bezit hebben. Enkel afgaand op de kohieren hebben de 

eigenaren in Oud- en Nieuw Annerveen bijna geen onontgonnen percelen in hun bezit. Een van de 

eigenaren die zowel bezittingen in Oud- en Nieuw Annerveen als in Annerveenschekanaal hebben 

zijn Remmelt en Berent Steenge. Beide heren hebben zowel een eigen erf in Nieuw Annerveen als 

een gezamenlijk erf in Annerveenschekanaal. Het erf van Remmelt Steenge is terug te leiden naar het 

oorspronkelijke erf van Cornelis Hoving uit 1630. Een opvallende eigenaar in het onderzoeksgebied is 

het Koninkrijk Holland zij bezit het huis bij het verlaat van Spijkerboor, genaamd het 

Spijkerboorverlaat.  

  

 
104 Brood, 1991 pag. 162 – 167. 
105 Drents Archief 0001.869 
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Tabel 4.1 Overzichtstabel van Kohieren van de vaste goederen uit 1807. Bron: Drents archief 0001.1513.1; Bieleman en 
Brood, 1980. 

Eigenaar Bouwland  Groenlanden 

Hooiland  
 

Weiland 
 

Veen of uitgegraven 

Mud Schat Dagmaat Dagmaat Dagmaat Vierkante roeden 
Kinderen van bouwmeester Kuipers 13  8 8   

Jacob Claesens 6  4,25 3   

Weduwe Lucas Koiter 7 4 4 4   

Jacob Hoving 6 4 5,25 9   

Hendrik Hoving 4  3 3   

Remmelt Steenge 21  11 11,5   

Berent Steenge 21  10 12   

L Grevijlink 10  5,5 11   

Jacob Hamming 9  2,5 11   

Weduwe Harm Hamming 5  1,5 3,75   

Het Koninkrijk Holland   3 1,5   

Harm Jans Jacob 5 5  3,25   

L Grevijlink 12  4 5,5   

Harm Snijder 1 2     

Weduwe Reint Jochems 4 9 1 2   

Albert Teunis en consorten 6  1 2   

Roelof Fransens 3   1,75   

Hendrik Fransens 15  4 6,5   

Geert Roelfs 14  4 3   

Jan Roelfs 1      

Geert Roelfs       

Claes Geerts 3  0,5 1,5   

Albert Bakker 2  1    

L Grevelijnk 8  8 6   

L Grevelijnk 6   4   

L Grevelijnk 5   1,5   

Geert Hendrik Niemeijer 10  2,25 3,5  550 

Meijne Croesinga     0,5  

Erven bouwmeester Cuijpers 28   5,25  1000 

Jacob Claessens en consorten 1    7  

Remmelt & Berent Steenge  2     

Jacob Hamming  2     

Hendrik Frans Jans     7  

Weduwe H Heebels      100 

Remmelt en Berent Steenge 10  4 2 10 8400 

Egbert Hoving & Hendrik van der Veen 10  2 3 14  

Harm Sloots 7  2,5 6 5 1600 

Beerent Hendriks 6  1 2 5 100 

Weduwe W Steenge 14  10 5 6 9000 

Weduwe Eppe Meijers 2    6 200 

Egbert Harms 3   0,5 3 30 

Beerent Meijnders 7  1 2,5 3 1500 

Weduwe Jacob Meijnders 2    0,25  

Meijndert Willems 10  3 3,5 4 2000 

Weduwe H Hoving 6 2 1,5 9,5   

Jan Hoiting en broer 6  11 8,5 10 100 

Jan Hoiting en broeder 6  3 1,5   

Roelofs Willems en broeders & Geert 
Hendriks en broeders 

4  2 1,25 8 1600 

Roelofs Willems en broeders & Geert 
Hendriks en broeders 

2 2  0,75 2 
 

50 

Jan Jobing en consorten 6  2 2 5 3000 

Hendrik Reinders Harms 6   1,5 4 3000 

Weduwe Roelof Hendrik  2     

Egbert Harms 7 2 1,5 2 6 3000 

Jan Jacobs 1 2     

Totalen oppervlakte 341 38 128,25 175 105,75 35.230 

Gemiddeld per eigenaar 6,4 0,7 2,4 3,3 2 664,7 

Totalen opp. in hectare 92,4 2,6 86,9 118,6 71,6 59,7 

Gemiddeld hectare per eigenaar 1,7 0.05 1,6 2,2 1,4 1,1 
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4.3 Cultuurlandschap, nederzetting en grondbezit in het kadaster van 1832 

Het meest volledige beeld van de nederzetting en het omringende cultuurlandschap van Annerveen 

uit de 19e eeuw is dat van de kadastrale kaarten van 1832. Op deze kaarten zijn in totaal 26 

boerderijen en andere huizen in Oud- en Nieuw Annerveen en Spijkerboor te zien (fig. 4.4 en tabel 

4.2). In tabel 4.2 worden alleen de eigenaren van de behuizingen vermeld, aangezien meiers of 

hurende niet vermeld werden in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels. Hierdoor is het lastig om te 

achterhalen wie er daadwerkelijk gewoond hebben in 1832. Van de 26 boerderijen en huizen zijn er 

14 boeren, 5 keuters en 4 ambachtslieden, 2 verlaatmeesters en 1 arbeider.   

Eerder is al genoemd dat Annerveen uit een drietal dorpen bestaat. De boerderijen en huizen van 

Annerveen liggen in een lint langs de Hunze op dekzandruggen. Maar dit lint kan in tweeën gedeeld 

worden namelijk: Oud Annerveen, het lint vanaf de Molenwijk tot aan de grens met de marke van 

Zuidlaren, en het tweede lint genaamd Nieuw Annerveen wordt gevormd vanaf de Molenwijk tot aan 

de grens met de marke van Eext. Met als knooppunt tussen beide linten Spijkerboor. Op het 

dekzandruggencomplex staat nagenoeg loodrecht een strokenverkavelingen. De stroken strekken 

zich vanaf de Hunze in westelijke richting uit. Deze vorm van verkaveling vloeit voort uit het recht van 

opstrek dat door Hofstee gedefinieerd wordt als het eigendomsrecht dat een grondbezitter heeft op 

de onontgonnen gronden voor en achter zijn in cultuur gebrachte grond, voor zover ze liggen binnen 

het verlengde van zijn grenssloten en binnen de grenzen van zijn dorp.106 Vertalen we dit naar de 

situatie van Annerveen, van de Hunze naar de Semslinie, dan valt te zien dat de strook verdeeld is: 

van het hooiland langs de Hunze, daarop aansluitend de weilanden, vervolgens de boerderij en tuin 

en/of boomgaard. Achter de boerderij strekken het bouwland zich op in de heide. Volgens Elerie 

vormt dit een afspiegeling van de oorspronkelijke agrarische bedrijven, die overeenkomsten hebben 

met de agrarische bedrijven van de esdorpen op de Hondsrug, waar elke boer bouwland, grasland en 

heide in een bepaalde verhouding had.107 

Wanneer we kijken naar het cultuurlandschap valt op dat grote delen van het toenmalige landschap 

nog met heide was begroeid. Heide slaat hier voor het overgrote deel op hoogveen. Dopheide was 

namelijk één van de weinige planten die kunnen groeien in hoogvenen.108 Bijlsma et al. bevestigen 

dit vermoeden door te stellen dat op de bulten in een hoogveen begroeiing met dwergstruiken, zoals 

dopheide, plaats kan vinden.109 De heide kan ook het gevolg zijn van de boekweitteelt op het 

hoogveen. Bieleman benoemt de veenranddorpen in het Hunzedal als plaatsen waar de 

bovenveencultuur werd uitgevoerd.110 Om boekweit te telen op hoogveen, moest het veen 

ontwaterd, gehakt en geploegd en aangestoken worden om daarna het boekweit te zaaien. Het 

branden gebeurde ieder jaar tot dat het veen uitgeput was, daarna lag het vijfentwintig tot dertig 

jaar braak. In de periode dat het veen braak lag, konden andere planten opkomen waaronder 

heide.111 De bevestiging van de boekweitbrandcultuur in Annerveen lijkt gegeven te worden door de 

Franse kaart van 1811 – 1813, zoals eerder aangegeven worden hier wellicht percelen met boekweit 

aangegeven. Deze veenboekweitcultuur werd gecombineerd met het houden van bijen.112 

 

 
106 Hofstee en Vlam, 1952.  
107 Elerie, 1989. 
108 Naturalis, 2020 Heide via http://www.geologievannederland.nl/fossielen/planten/heide 
109 Bijlsma et al., 2011. 
110 Bieleman, 1987. 
111 Bieleman, 1987.; Booy, 1957. 
112 Jager-Veldman et al., 1985 pag. 31. 
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 Naast een classificatie als heide, kenmerken deze stroken percelen zich ook door een geringe 

onderverdeling in blokvormige percelen. Klaarblijkelijk waren deze percelen dus nog niet ontgonnen. 

In hoofdstuk 2 is reeds gesproken over de doorgaande lijn in het hoogveenlandschap tussen 

Annerveen en Kiel-Windeweer, die ook op deze kadastrale kaart goed te zien is. Het is bekend dat 

vanuit het Kielsterhoofddiep ontginningen hebben plaatsgevonden aan de Drentse kant van de Sems 

linie. Deze hadden klaarblijkelijk hun achtergrens bij de doorgaande lijn. Datzelfde geldt voor de 

opstrek die vanuit Annerveen naar het oosten liep. Een en ander lijkt de stelling van Brood et al. te 

bevestigen, dat de Groningers ter plekke in het verleden over de grens heen zijn doorgegaan met het 

ontginnen van turf.113  

 
113 Brood et al., 2009. 

Figuur 4.4 De kadastrale kaart van 1832. De toenmalige behuizingen worden aangeduid met cijfers die corresponderen met tabel 4.2. Bron: www.hisgis.nl. Eigen 
bewerking. 
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Tabel 4.2 Eigenaren van behuizingen in Spijkerboor, Oud- en Nieuw Annerveen in 1832. Bron: www.hisgis.nl.  

  

Nr. Eigenaar Bouwland in 
ha 

Hooiland in 
ha 

Weiland in 
ha 

Heide in ha Totaal eigendom 
in ha 

1 Geert Roelofs Niemeyer 10,8 3,5 4,1 14,5 33,8 

2 Jan Berents Scheeroor 1 - 0,04 - 2,9 

3 Geert Roelofs Niemeyer - - - - Zie nr. 1 

4 Klaas Geerts Niemeyer 1,9 0,5 0,2 - 1,19 

5 Jan Hamming 24,5 3,7 13,6 13,3 58,1 

6 Roelof Fransens de Wit 1,8 0,6 - 0,7 3,3 

7 Harm Hamming 1,8 - 3,6 - 5,8 

8 Erven van Lucas Rieks de Wit 1,8 1,8 6,7 10,4 16,7 

9 Harm Hendrikus Hooyveld 0,6 - - - 0,8 

10 Erven van Reindert Kruisinga 30,3 7,3 18 5 66,8 

11 Jannes Harms Boontjes 5,6 - 6,9 8,7 22,2 

12 Landschap Drenthe - 1,4 - - 4,5 

13 Boelem Hubbeling 0,4 - - - 0,6 

14 Gerrit Vos en mede eigenaren in 
het gemein 

33,1 6,5 19,8 54,9 128,9 

15 Hans Bernard Bek - - 1,1 - 1,2 

16 Jan Hamming - - - - Zie nr. 5 

17 Jacob Hamming     64,2 

18 Gerrit Vos en mede eigenaren in 
het gemein 

- - - - Zie nr.14 

19 Weduwe Berend Steenge 19,3 1,4 11,4 11,1 43,6 

20 Jan Hidding 17,5 0,8 16,6 0,4 38,7 

21 Harm Harms de Jonge 3 0,8 7,8 18,9 30,9 

22 Erven Jacob Hoving 5,3 1,9 11,6 14,1 (3,48) 36,8 

23 Harm Harms de Jonge - - - - Zie nr. 21 

24 Lucas Koiter 8,1 7,3 13,2 30,9 60,6 

25 Weduwe Jacob Klasens Hoving 6,1 0,9 5,7 19 32,6 

26 Lucas Koiter - - - - Zie nr. 24 

 Totale oppervlakte in hectares 654,2 
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Erf van Gerrit Vos en mede eigenaren in het gemein 

Interessant is het bedrijf dat in eigendom was van Gerrit Vos en mede-eigenaren (boerderij nummer 

18). Van ditzelfde bedrijf bestaat een detailkaart uit het begin van de negentiende eeuw (figuur 4.5). 

Deze is getekend door Lambartus Grevijlink als veenbaas van de Annerveensche Heerencompagnie 

en laat het erf en de landerijen zien dat destijds door Jan Willems werd bewerkt. Jan Willems pachtte 

volgens deze kaart een stuk land van de compagnie. Het kaartbeeld uit het begin van de 19e eeuw en 

de kadastrale kaart van 1832 verschillen niet sterk van elkaar. Er is duidelijk te zien dat de wei- en 

hooilanden langs de Hunze liggen. De hof ligt naast de boerderij, daarnaast liggen de bouwlanden 

achter de boerderij en over de weg richting het veen. De bouwlanden gaan over op veld en veen. Op 

beide kaarten is een groot perceel te vinden met eiken en dennenbos. Dit erf maakt onderdeel uit 

van de strook die in bezit was van de Annerveensche Heerencompagnie.114 Het erf besloeg in totaal 

zo’n 50,4 hectare, onderverdeeld in 14,8 ha. bouwland, 6,2 ha. hooiland, 1,1 ha. weiland, 22,1 ha. 

heidegrond en 5,9 ha. bos (eiken- en dennenbos of hakbos). Tevens behoorde een tuin van 0,07 ha. 

en een boomgaard van 0,19 ha. tot het erf. Een van de percelen bos heeft de veldnaam Telgenkamp 

gekregen; op dit perceel zullen jonge eiken hebben gestaan.115 Tevens heet een hooiland de 

Meermaat. Deze boerderij is in 1867 afgebroken en op deze plek is rond 1873 een huis gebouwd.116  

 
114 Drents Archief 0596.79. 
115 Moerman, 1956 pag. 110.; Schönfeld, 1980 pag. 75.  
116 Kadastrale legger van Gerrit Vos en consorten. 

Figuur 4.5 Kaart van het erf van Jan Willems aan het begin van de negentiende eeuw. Bron: Drents archief 0596.79. 
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Erf Jan Hamming 

In 1762 maakte Lambartus Grevijlink een kaart op verzoek van de Niemeijers en de buren van Annen 

(figuur 3.4). In het Annerbuurveld zijn geen boerderijen ingetekend door Grevijlink. Ofwel deze 

stonden er niet in deze periode of het veen was nog onaangetast. In 1763 trouwde Having Steenhuis 

uit Wirdum met Trijntje Grevijlink, dochter van Willem en Eetje Grevijlink.117 In 1772 bouwde Having 

Steenhuis de boerderij Vredenburg op de plek wat tegenwoordig Tolweg 25 is (figuur 4.6). De 

boerderij staat er vandaag de dag nog altijd, qua stijl lijkt Vredenburg op het Grevijlinkhuis op de kop 

van het Grevelingkanaal in Annerveenschekanaal. Steenhuis begon hier kennelijk met ontginnen, 

aangezien hij in het haardstederegister van 1774 wordt vermeld met een octrooi.118 Vanaf 1782 

woonde er voor het eerst een Hamming op de boerderij, een van de zoons zal in 1832 de boerderij in 

bezit hebben. Naast Vredenburg bezat Jan Hamming nog een boerderij net ten westen van 

Spijkerboor. Het totale bezit in 1832 was zo’n 58,1 hectare groot. Dit besloeg 24,5 ha. bouwland, 3,7 

ha. hooiland, 13,6 ha. weiland en 13,3 ha. aan heidegrond. Daarnaast was er nog 0,39 ha. 

boomgaard, 1,4 ha. aan hakbos en 0,31 ha. tuin. Fraai detail is dat aan weerszijden van de boerderij 

Vredenburg een stook hakbos lag van ongeveer de gelijke breedte. In 1832 lagen achter Vredenburg 

nog maar twee percelen met heide, de rest was in ongeveer 60 jaar tijd ontgonnen en in cultuur 

gebracht. 

 

 

  

 
117 Drents Archief 0176.01.2.01. 
118 Drents Archief 0001.868.1. 

Figuur 4.6 Boerderij Vredenburg. Bron: Google maps, 2016. 
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Het grondbezit in 1832 

In figuur 4.7 is het grondbezit aan de hand van de kadastrale kaart uit 1832 in beeld gebracht. In de 

voorgaande alinea’s is reeds de strokenverkaveling besproken. Deze valt aan de kant van Nieuw 

Annerveen op doordat de kavels zich vanaf de Hunze naar Annerveenschekanaal uitstrekken. Het lijkt 

erop dat de stroken, aan de zijde van Nieuw Annerveen, van Gerrit Vos en Jacob Hamming niet zijn 

onderverdeeld, zoals de rest van de stroken. Wanneer de breedte van deze stroken in ogenschouw 

wordt genomen, blijkt dat deze twee kavels 316 meter en bijna 378 meter breed zijn. Ook de kavel 

van Jan Hamming is zo’n 350 meter breed. De lengte van de strokenverkaveling verschilt per kavel, 

aangezien de start van de ontginningen langs de wegen liggen die niet op één lijn liggen. De lengte, 

gemeten vanaf de wegen in Oud- en Nieuw Annerveen tot de scheidingen met Annerveenschekanaal 

en de ontginning vanuit het Kielsterhoofddiep, meet tussen de 800 en 1100 meter. De gehele opstrek 

van bijvoorbeeld Gerrit Vos, vanaf de Hunze tot Annerveenschekanaal, is bijna 2,4 kilometer lang. De 

hierboven genoemde grens tussen de ontginningen vanuit het Kielsterhoofddiep en 

Annerveenschekanaal en de ontginning vanuit Annerveen, die ook in eerdere hoofdstukken is 

benoemd, wordt duidelijk zichtbaar op de kaart. Deze grens loopt vanaf de kavel van Geerts Roelfs 

Niemeijer door tot en met de kavel van Harm Harms de Jonge. 

Tijdens het opnemen van het kadaster zijn er wijzigingen in eigenaarschap opgetreden, deze zijn 

onder andere geregistreerd in het Register van eigendoms-veranderingen wegens de belasting op de 

ongebouwde eigendommen in de gemeente Anloo.119 De veranderingen die tussen 1816 en 1832 

hebben plaatsgevonden laten zien dat na het overlijden van Lambartus Grevijlink zijn bezit verkocht 

wordt aan verschillende eigenaren. De nieuwe eigenaren zijn onder andere Gerrit Vos, Reindert 

Kruisinga en Gerrit Vos als administrateur van de compagnie.120 Niet alleen losse percelen 

veranderen van eigenaar maar ook gehele plaatsen, waarbij niet omschreven is wat de inhoud van de 

desbetreffende plaats is. Interessant gegeven is dat volgens het kadaster van 1832 de woonplaats 

van Reindert Kruisinga Noordhorn (Groningen) is, daar is hij predikant.121122 Hij trouwt in januari van 

1795 met Eelje Grevijlink, zij is dochter van Lambartus Grevijlink.123124 Via dit huwelijk komt Reindert 

Kruisinga uiteindelijk in Annerveen terecht. In hoofdstuk 3 was te lezen dat Grevijlink de drijvende 

kracht was achter de grootschalige ontginningen binnen Annerveen en de opgerichte compagnie. De 

Annerveensche Heerencompagnie heeft aan het begin van de negentiende eeuw zijn bezittingen 

verkocht door middel van een veiling in 1810. Op de veiling waren 52 goederen te verkopen in 

Spijkerboor, Annerveensche- en Kijlcompagnie en Eexterveen van allerlei vaste goederen.125 Dit 

maakte de compagnie tot een van de grotere grondbezitters in het onderzoeksgebied. 

 

 
119 Archief gemeente Aa en Hunze 47bis. 
120 Archief gemeente Aa en Hunze 47bis. 
121 Archief gemeente Aa en Hunze 47bis. 
122 Verkade, 2019. Via http://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=12379.   
123 Groninger Archieven 335. Doop- en trouwboek 1667-1811 pag. 139. 
124 Drents Archief 0176.01.2.01. 
125 Drents Archief 0596.63. 
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Aan de hand van de kaart kunnen voormalige stroken gereconstrueerd worden die in 1832 verdeeld 

zijn. Vermoedelijk hebben de stroken van Jan Hidding, Harm Harms de Jonge, de erven van Jacob 

Hoving en de weduwe van Jacob Klasens Hoving samen één opstrekkende plaats gevormd. Dit zal het 

oude erf van Cornelis Hoving kunnen zijn, afgeleid uit onder andere figuur 3.3, waar ene Cornelis 

Hoving en consorten een opstrekkende plaats heeft naast de opstrekkende plaats van Berend 

Steringa die genoemd wordt als bewoner van het Ippinge busch in 1742.126 Tussen 1761 – 1771 

waren Cornelis Hoving en consorten aanwezig in Annerveen. Aan de hand van de genealogie valt dit 

terug te leiden  naar Cornelis Hoving uit 1630 uit de grondschattingsregisters.127 Tegelijkertijd kan 

aan de hand van dezelfde kaart de oorspronkelijke strook in de verkaveling van Harmen Warmolts op 

de Ippinge busch uit 1630 terug gevonden worden.128 Hoe breed de oorspronkelijke stroken zijn is 

niet bekend.  

Ten slotte bekijken we ook de verkaveling die tussen de Hunze en de wegen gelegen is. Het eerste 

dat opvalt is dat de percelen smaller en daarnaast onregelmatiger zijn dan voorheen. De stroken 

staan niet meer loodrecht op de ontginningsas. Tevens valt te zien dat het eigendom versnipperd is 

ten opzichte van de verkaveling boven de wegen. Daarnaast zijn er eigenaren die hooi- en/of 

weilanden in hun bezit hebben en buiten het onderzoeksgebied wonen, voorbeelden hiervan zijn Jan 

Roelofs Bruins en Jan Jobing. Elerie beschrijft in zijn bijdrage aan de Geschiedenis van Emmen en 

Zuidoost-Drenthe over de randveenontginningen Schoonebeek en Roswinkel. De verkaveling van 

Schoonebeek beschrijft hij als een mengeling tussen de georganiseerde strakke stroken van de 

veenontginning en de onregelmatige essen zoals te zien is bij esdorpen.129 Dit lijkt op basis van het 

verkavelingspatroon ook het geval in Annerveen. 

 

 
126 Stichting Gemeenschapshuis Annerveen – Spijkerboor, 1993. 
127 Breemhaar, 2017. Via http://www.homanfree.nl/hoving/hoving.htm.  
128 Stichting Gemeenschapshuis Annerveen – Spijkerboor, 1993. 
129 Elerie, 1989 pag.53 – 95. 
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Figuur 4.7 Eigendomsverdeling met percelen van Annerveen in 1832. Bron: www.hisgis.nl, eigen bewerking. 
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4.4 Het landschap van Annerveen op de Topografische Militaire kaart en de Bonnekaart 

Topografische Militaire kaart 1850 

Tussen 1850 en 1864 verschenen de Topografische Militaire kaarten (TMK) vervaardigd door de 

Dienst der Militaire Verkenningen (figuur 4.8). Kijkend naar de kaart valt het oog gelijk op de 

plaatsnamen: de cartografen hebben Annerveenschekanaal Nieuw Annerveen genoemd. De 

kerkelijke boeken spraken vanaf 1790 over Annerveensche Compagnie, halverwege de negentiende 

eeuw werd de naam Annerveenschekanaal gewoon.130  

Ten opzichte van het 

kaartbeeld van het kadaster 

in 1832 is er een groot deel 

van de heide/ hoogveen 

ontgonnen. Op slechts een 

vijftal percelen tussen 

Nieuw Annerveen en 

Annerveenschekanaal wordt 

nog hoogveen aangegeven. 

Waar de percelen heide zijn 

ontgonnen zijn deze 

hoofdzakelijk omgevormd 

tot bouwlanden. De grote 

stroken zijn verdeeld in 

meerdere blokvormige 

kavels. In de kaart van 

Huguenin en de kadastrale 

kaart van 1832 wordt er 

onderscheid gemaakt tussen 

hooi- en weilanden, op de 

TMK is dit onderscheid 

verdwenen. De wegen van 

Oud- en Nieuw Annerveen 

lijken een zichtbare 

scheiding te vormen tussen 

het hooi- en weiland aan de 

westkant en de bouwlanden 

aan de oostkant. In tegenstelling tot de kadaster kaart uit 1832 – die uiteraard vooral het eigendom 

diende vast te leggen en niet het precieze landschap - laat de TMK duidelijk zien waar de wijken 

liggen. Deze wijken beginnen bij het Grevelingkanaal in Annerveenschekanaal en eindigen ter hoogte 

van de letter R van Spijkerboor. Naast wijken lopen er ook wegen of paden vanaf Annerveen langs de 

percelen met heide/ hoogveen. De TMK laat ook de locatie van een drietal molens zien, twee bij 

Spijkerboor en een in Annerveenschekanaal. Tevens hadden Annerveen en Annerveenschekanaal 

beide een school. 

  

 
130 Jager-Veldman, et al., 1989. 

Figuur 4.8 De Topografische Militaire kaart van 1850. Bron: ESRI Nederland. 
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Bonnekaart 
De Topografische Militaire kaarten van 1850 – 1864 worden opgevolgd door de 

Chromotopografische Kaart des Rijks, ook wel bekend als de Bonnebladen. De Bonnekaarten zijn 

voor Drenthe tussen 1880 – 1910 uitgegeven, deze geven een beeld van hoe het landschap zich 

ontwikkeld heeft aan het einde van de negentiende eeuw (figuur 4.9).131 

Het eerste dat opvalt is de verandering van de Hunze rondom het Vloonustverlaat. Het verlaat en 

bijbehorende huis zijn verdwenen en de Hunze is gekanaliseerd. Opvallend zijn de vermelding van de 

molens er zijn in het totaal zeven molens in het onderzoeksgebied te vinden. Vijf van deze molens 

staan langs een wijk of sloot om droog te malen. De gehele westzijde van Nieuw Annerveen zijn 

aangeduid als hooi- en weiland. Aan de kant van Nieuw Annerveen zijn er nog enkele percelen met 

heide/hoogveen aanwezig, ten opzichte van de TMK is de strokenverkaveling overgegaan in een 

blokverkaveling. Ten behoeve van de ontginning zijn enkele wijken helemaal door getrokken in 

westelijke richting naar Oud- en Nieuw Annerveen. Daarnaast zijn er verscheidene huizen en/of 

boerderijen buiten het lint bijgebouwd, vooral op plekken waar nog heide/hoogveen heeft gelegen. 

De blokvormige percelen rondom deze huizen zijn kleinschalig van opzet en liggen op de plek waar in 

1832 nog grote stroken met heide weergegeven worden. 

 
131 Fryske Akademy, 2016. HisGIS kaartinformatie via 
http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/drenthe/kaartinformatie.  

Figuur 4.9 De Bonnekaart van 1880 – 1910. Bron: ESRI Nederland. 
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4.5 Historische veldnamen van Annerveen 

Veldnamen geven belangrijke 

aanwijzingen over het vroegere 

landschap en de geschiedenis ervan, dit 

schrijft Spek in zijn dissertatie Het 

Drentse esdorpenlandschap uit 2004. 

Spek noemt Jan Wieringa een van de 

pioniers binnen het 

veldnamenonderzoek in de provincie 

Drenthe. Wieringa legde volgens Spek 

verbindingen tussen de veldnamen met 

het historisch cultuurlandschap aan de 

ene kant en de aan de andere kant de 

vegetatie, de bodemgesteldheid en de 

waterhuishouding. 132 Het 

veldnamenarchief Wieringa is onder 

gebracht in het Drents archief. Naast 

het veldnamenarchief bezit het 

dorpsarchief van Annerveen ook enkele 

stukken waarin veldnamen zijn 

verzameld door inwoners en boeren uit 

Spijkerboor, Oud- en Nieuw Annerveen. 

Een fraai voorbeeld van veldnamen 

staan op een kaart van Lambartus 

Grevijlink die de Drentse venen langs de 

Semslinie heeft opgemeten. Langs de 

Hunze worden voornamelijk veldnamen 

eindigend op -lent genoemd: Arentslent, Egbertslent en K Hovingslent. Het voorste deel van het 

woord bestaat uit de naam van de eigenaar van het lent. Een lent kan omschreven worden als een 

kade waar turf gestapeld wordt, om daarna geladen en verscheept te worden.133  

Namen van water zijn over het algemeen zeer oud en zeer naamsvast.134 De waternaam Hunze wordt 

vrij vertaald als ‘bruingekleurde rivier’.135 Dit is te verklaren aangezien de Hunze onder andere 

gevoed werd door het water uit het hoogveen en kwelwater, dit water is bruin van kleur.136  

Veldnamenarchief Wieringa 

De verzamelde veldnamen zijn ondergebracht bij het Drents archief. Echter ontbreken de 

veldkaarten vanaf de oostkant tot en met Annerveenschekanaal in de collectie van het Drents 

archief.137 De Fryske Akademy heeft wel de veldnamen die gekarteerd zijn door Wieringa bovenwater 

gekregen. Uit deze veldnamen worden enkele veel voorkomende namen uitgelicht. 

 
132 Spek, 2004. 
133 Elerie et al., 2003 pag. 36; van Berkel en Samplonius, 2006 pag. 265; Groenendijk, 2000 pag. 149. 
134 Spek, 2017. Hoorcollege 26 Toponymie 1, sheet 15. 
135 Elerie et al., 2003 pag. 24; Moerman, 1956. 
136 Elerie et al., 2003 pag. 24. 
137 Drents Archief 0903.394 en 395. 

Figuur 4.10 Kaart van L. Grevijlink over opgemeten Drentse venen langs de Semslinie. Bron: 
Groninger archieven 0077.12.  
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Op de hooilanden komen veldnamen met -maat voor. Moerman definieert maat als grasland 

(hooiland) met een bepaalde grootte, dat in een dag gemaaid kon worden.138 Echter in de 

grondschattingsregisters worden de hooilanden aangeduid met -ma of -mea. Dit is afgeleid van made 

volgens Moerman.139 Schönfeld geeft aan dat made een veel voorkomende naam voor hooiland is, 

echter wordt aangegeven dat made en maat wel gescheiden dient te worden. Maar anderzijds ook 

vermengd zijn met 

elkaar.140 In heel Drenthe 

was een dagmaat zo’n 

0,68 hectare, de 

Meersmaat is een 

voorbeeld van zo’n 

perceel. 

Langs de Broekdijk, van 

Spijkerboor richting 

Zuidlaarderveen, liggen 

meerdere percelen die 

aangeduid worden met -

broek/ -brouk. 

Oorspronkelijk lagen hier 

broekbossen (moerasbos), 

later werden deze 

omgezet in weiland. 

Moerman duidt broek aan 

als moeras, laag land 

en/of poel. Het kadaster 

van 1832 duidt deze 

percelen aan als 

weilanden. Kijkend naar 

het fysisch-geografische 

landschap wordt dit deel 

van het onderzoeksgebied 

aangeduid als de dalvlakte 

van de Hunze. Een andere 

veldnaam die langs de Hunze voorkomt eindigt op -hem. Schönfeld definieert -hem als een 

afgesneden stuk. Moerman verduidelijkt de definitie verder door te stellen dat -hem: grasland dat in 

een (rivier)bocht of aan het water ligt.141 Op de bouwlanden zijn enkele veldnamen met -kamp te 

vinden, waaronder telgenkamp en hoogkamp. Op afbeelding 4.5 is te zien dat de telgenkamp 

afgeperkt is, Moerman onderschrijft dit door -kamp te definiëren als een afgeperkt stuk land, 

meestal door een houtwal.142 

  

 
138 Moerman, 1956. 
139 Moerman, 1956 pag. 154. 
140 Schönfeld, 1980. 
141 Schönfeld, 1980; Moerman, 1956. 
142 Moerman, 1956 pag. 120. 

Figuur 4.11 Veldnamen verzameld door J. Wieringa. Bron www.hisgis.nl. Eigen bewerking. 
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Veldnameninventarisatie dorpsarchief van Annerveen 

In het dorpsarchief van Annerveen hebben inwoners een poging gedaan om veldnamen te 

verzamelen, waarbij men op twee manieren de veldnamen heeft verzameld. Men heeft het 

grondschattingsregister van 1654, verschillende akten en geschriften gebruik. Daarnaast heeft men 

oral history gebruikt. Men heeft in het dorp met de inwoners de namen van de percelen genoteerd 

en getracht op kaart te zetten (figuur 4.10). Enkele namen vallen op in deze kaart, bijvoorbeeld: 

Glaasjes. 

Glaasjes is een perceel bouwland in 

1832, dat onder het eigendom van 

Jan Hamming valt. Het verhaal 

achter deze naam gaat, dat ene heer 

Gerlacius dit perceel verkocht heeft. 

De Glaasje is afgeleid van deze 

Gerlacius.143 Folkerts schrijft dat zes 

voorname Groningers rond 1710 de 

stadsplaatsen kopen, waaronder 

rentmeester van de stad, Gerhard 

Gerlacius.144 Het is mogelijk dat deze 

heer Gerlacius bedoeld wordt. Het 

perceel dat in figuur 4.5 wordt 

aangeduid met telgenkamp, wordt in 

figuur 4.12 aangeduid als toer. De 

uitleg hiervoor is dat het perceel een 

‘toer’ is om te ploegen, ofwel 

moeilijk werk.145 Het is mogelijk dat 

er nog altijd resten van eiken 

opgeploegd worden.  

Een andere interessante naam is 

Kwabbe. Dit perceel gelegen ten 

westen van Spijkerboor is een 

perceel dat laag gelegen is, waar water op staat of heeft gestaan en vervolgens is dicht gegroeid.146 

De veldnaam sek of sec komt meerdere malen voor in het onderzoeksgebied. In het Drents dialect 

wordt met sek, zegge (rietgras) bedoeld.147 In het dal van de Hunze waar het perceel met de naam de 

Sek ligt, wordt de bodemgesteldheid aangeduid als madeveengrond of zeggeveen, rietzeggeveen of 

broekveen. Schönveld benoemd de ‘grootte sek’ bij Annen. Ook op de kaart van Wieringa is aan de 

westkant van de Hunze de veldnaam terug te vinden. 148 De drie percelen genaamd sec liggen op 

grond dat in 1832 aangeduid wordt als heide. In de overgangszones naar het hoogveen worden ook 

verschillende soorten zegge gevonden.149  

 
143 Mondelinge mededeling K. Wigchering, 17 mei 2019. 
144 Folkerts, 1981. 
145 Dorpsarchief van Annerveen, veldnamen. 
146 Mondelinge mededeling K. Wigchering, 17 mei 2019. 
147 De Vaan, 2018. Via https://www.neerlandistiek.nl/2018/02/zegge/. 
148 Schönveld, 1980 pag. 65. 
149 Reijnders, 1967. 

Figuur 4.12 Kaart met de veldnamen van Annerveen. Bron: Dorpsarchief van Annerveen. 
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4.6 De landbouw in Annerveen tussen 1850 en 1900 

In de kadastrale minuutplannen van 1832 ligt de basis voor de ontwikkeling van het landschap voor 

de rest van de negentiende eeuw. In paragraaf 4.4 hebben we aan de hand van de Topografische 

Militaire kaarten kunnen zien dat de heide bijna in zijn geheel is ontgonnen. Dit wordt bevestigd door 

de herziening van de grondbelastingen tussen 1881 – 1889.150 Door het stijgen van de graanprijzen 

halverwege de 19e eeuw werd het interessant om dalgronden in cultuur te brengen.151  

Halverwege de negentiende eeuw moesten de gemeenten verslag doen over de ‘toestand’ van de 

gemeente. Jaarlijks werd verslag gedaan door de gemeente Anloo, de gemeenteverslagen zijn 

beschikbaar vanaf 1860. Helaas zijn de gemeenteverslagen niet gespecificeerd per dorp maar geven 

enkel een totaal beeld van de gehele gemeente. Daardoor hadden we geen bronnen beschikbaar om 

de 19e-eeuwse landbouw in ons studiegebied te onderzoeken. 

  

 
150 Drents Archief 0179.100. 
151 Bieleman, 1987; Stichting Gemeenschapshuis Annerveen – Spijkerboor, 1993. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies 

In de bovenstaande hoofdstukken is uiteengezet welke ontwikkelingen en veranderingen Annerveen 

in de historische tijd heeft doorgemaakt ten aanzien van het landschap, de nederzetting en het 

grondbezit. Om te achterhalen welke ontwikkelingen en veranderingen hebben plaatsgevonden is de 

volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoe ontwikkelden grondbezit, nederzettingspatroon en 

cultuurlandschap van de randveenontginning Annerveen zich tussen 1600 en 1900 en welke 

landschappelijke en maatschappelijke factoren hebben bij deze ontwikkeling een belangrijke sturende 

rol gespeeld? Deze hoofdvraag is onderverdeeld in drie thema’s 

5.1 Het landschap vóór 1600 

In het tweede hoofdstuk stond het landschap van Annerveen centraal. Hierbij zijn twee deelthema’s 

onderzocht: het fysisch-geografische landschap en de historische bronnen van vóór 1600. De 

ontstaansgeschiedenis van het landschap van Annerveen wordt opgepakt vanaf de één na laatste 

ijstijd, het Saalien. Na het ontstaan van de Hondsrug in de vierde fase in het model van Pierik, 

Bregman en Cohen, laat het zien hoe in de zesde fase smeltwater afgevoerd wordt via de plek waar 

de huidige Hunze stroomt. Tijdens het Eemien heeft het onderzoeksgebied onder invloed gestaan 

van de zee, dit kan geconcludeerd worden aan de hand van de Eem formatie. Vervolgens breekt het 

Weichselien aan, de laatste ijstijd. In deze periode wordt een deken van dekzand, tussen 25 en 30 

meter dik, afgezet over het gebied. Tijdens het Weichselien worden onder andere pingo’s gevormd. 

In Annerveen liggen, voor zover bekend, geen pingo ruïnes maar het onderzoek hierna is niet 

afgerond. Na de laatste ijstijd breekt het Holoceen aan. Door een combinatie van 

klimaatverandering, stijging van de zeespiegel en de steeds groter wordende invloed van de mens 

leidt dit tot veenvorming: eerst de vorming van laagveen en vervolgens hoogveen, waarbij de 

vorming van hoogveen in de middeleeuwen eindigt door het ingrijpen van de mens. De 

paleogeografische kaarten van Vos laten zien hoe het Hunzedal gevuld wordt met veen en 

vervolgens het verdwijnen van het veen. Om er achter te komen hoe het bovenstaande het 

landschap van Annerveen heeft gevormd, wordt aan de hand van het Pleistocene reliëf (hoogte), de 

geomorfologie en de bodemgesteldheid het landschap verdeeld in vier fysisch-geografische 

landschappen: De dalvlakte van de Hunze, het beekdal van de Hunze, het dekzandlandschap van 

Annerveen en het voormalige hoogveenlandschap van het Oostermoer. 

In Annerveen zijn geen archeologische vondsten gedaan in de loop der jaren, echter in de omgeving 

zijn meerdere voorwerpen gevonden. Dit duidt er op dat de mens in de prehistorie tot en met de 

vroege middeleeuwen het gebied heeft betreden en gebruikt, maar eventuele aanwezige vondsten 

bevinden zich nog in de ondergrond dan wel verdwenen zijn. In de dertiende eeuw worden de Anner 

venen benoemd in een contract tussen de buren van Zuidlaren en het klooster Aduard over de 

verkoop van veen aan de kloosterlingen. Halverwege de vijftiende eeuw verdelen de markegenoten 

van Annen de onverdeelde marke van Annen, dit hield in dat men er zich ook kon gaan vestigen. 

Tevens vormde de Hunze het onderwerp waar meerdere geschillen en zaken over hebben gespeeld. 

Het middeleeuwse verlaat is hier een voorbeeld van. Er kan gesteld worden dat er allerlei activiteiten 

vanaf de dertiende eeuw plaatsvonden in Annerveen. De boeren die zich er vestigden hadden een 

gemengde bedrijfsvoering met akkerbouw en veeteelt, waarbij men voor zowel eigen behoefte als 

voor de markt turf won.  
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5.2 Landschap, nederzetting en grondbezit tussen 1600 en 1800 

In het derde hoofdstuk hebben de ontwikkelingen van het grondbezit, de nederzetting en het 

landschap tussen 1600 en 1800 centraal gestaan. In het bezaaide landen register uit 1612 is naar 

voren gekomen dat er twaalf boeren in totaal 70 mud akkerland in Annerveen hebben liggen. Vanaf 

1630 tot 1654 is er de beschikking over de grondschattingen, hierin zijn alle onroerende goederen 

opgenomen. In 1630 zijn er een zestal erven te vinden in Annerveen, waarvan vier gebruikt worden 

door een meier. In totaal bezitten deze zes erven 43,5 mud bouwland en 8 maat hooiland in 1630. In 

1654 ziet de situatie er anders uit, namelijk er zijn zeven erven die in het totaal 75 mud bouwland, 12 

maat hooiland, 39 koe weiden en 17 paarden weiden hebben. In 1672 worden de haardstedegelden 

ingevoerd. Deze registers geven een overzicht van de hoeveelheid boeren, keuters, ambachtslieden 

en armen binnen Annerveen. Het laat duidelijk zien dat het dorp tot aan de 18e eeuw rondom de 14 

huishoudens blijft hangen. Door een gat in de registers wordt halverwege de 18e eeuw de data weer 

beschikbaar en laat zien dat binnen het onderzoeksgebied het aantal huishoudens groeit naar 71. Dit 

komt voornamelijk door het ontstaan van de voorloper van het huidige Annerveenschekanaal aan 

het einde van de jaren zestig in de 18e eeuw. Vanaf deze periode komt de grootschalige 

veenontginning opgang onder leiding van de Annerveensche Heerencompagnie, met als veenbaas 

Willem Grevijlink en zijn opvolger Lambartus Grevijlink. Onder hun leiding wordt het veengebied 

tussen de oude percelen uit 1630 en de Semslinie in een hoog tempo ontgonnen en in cultuur 

gebracht. 

Aan de hand van deze ontwikkelingen en de historische bronnen worden de erven uit 1630 

inzichtelijk gemaakt op het Pleistocene reliëf, waarna deze erven beschreven worden. Tevens wordt 

deze data gebruikt voor een reconstructie van de ontwikkelingen in het cultuurlandschap tussen 

1600 en 1800. De erven die onder het eigendom van het Heilig Geestgasthuis vielen zijn gesitueerd 

aan de grens met de marke van Zuidlaren, ter hoogte van Zuidlaarderveen. De andere vier erven 

liggen in het huidige Nieuw Annerveen. Het erf waar Claas Dwingels, meier, woonde werd de ‘Hoge 

Bult’ genoemd en behoorde tot het bezit van Roelof Meursinge. Kijkend naar de hoogte van het 

landschap is deze naam te begrijpen. De boerderij Abel Roelofs staat tegenwoordig nog altijd op deze 

plek, de boerderij stamt uit de 17e eeuw. De plaats van de boerderij van Cornelis Hoving is het meest 

onzeker, aangezien hij veel bezit had in Annerveen. In de 18e en 19e eeuw heeft de familie Hoving 

nog steeds bezittingen in het onderzoeksgebied, waaronder de boerderij van Abel Roelofs. Dit heeft 

doen vermoeden dat de oude locatie van het erf van Hoving niet ver hier vandaan heeft gelegen. De 

boerderij van Harmen Warmolts is terug te herleiden via de naam die deze boerderij altijd heeft 

gehad, namelijk het Ippinge huis.  

5.3 Landschap, nederzetting en grondbezit tussen 1800 en 1900 

In het derde hoofdstuk wordt uiteengezet wat de ontwikkelingen en veranderingen in het 

cultuurlandschap, de nederzetting en het grondbezit zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

verschillende kaarten, het kadaster van 1832, veldnamen en historische bronnen. Uit de Franse 

kaarten van 1811-1813 blijkt dat er nog grote delen heide liggen. Een fraai detail is de eventuele 

ligging van boekweitperceeltjes, in het zuiden van het onderzoeksgebied. Op de kaart van Huguenin 

komt naar voren dat de ontginningen vanuit Annerveenschekanaal verder gevorderd zijn dan de 

ontginningen vanuit Oud- en Nieuw Annerveen. De kohieren uit 1804 laat zien dat er zo’n 92 hectare 

bouwland, 87 hectare hooiland, 119 hectare weiland en 131 hectare (uitgegraven) veen in bezit is bij 

de eigenaren in het onderzoeksgebied. Op basis van het kadaster uit 1832 zijn er in Annerveen: 14 

boeren, 5 keuters, 4 ambachtslieden, 2 verlaatmeester en 1 arbeider. Het totale oppervlakte dat in 

bezit is van 21 eigenaren in Spijkerboor, Oud- en Nieuw Annerveen beslaat 654 hectare. Waarbij 

Gerrit Vos en mede eigenaren in het gemein veruit de grootste eigenaar is met bijna 129 hectare. Dit 
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valt te verklaren door het feit dat Gerrit Vos de landerijen overgenomen heeft na het overlijden van 

Lambartus Grevijlink. Het verkavelingspatroon wordt gekenmerkt door lange (800 – 2500 meter) en 

brede (200 – 400 meter) stroken, die zodra ontgonnen blokvormig zijn. In deze strokenverkaveling 

komt voornamelijk bouwland voor. Tegelijkertijd is er een onregelmatige blokverkaveling zichtbaar 

tussen de wegen en de Hunze, die voornamelijk bestaat uit hooi- en weilanden. Op basis van het 

verkavelingspatroon kan gesteld worden dat de verkaveling tussen de wegen en 

Annerveenschekanaal en Kielsterhoofddiep strak georganiseerde stroken van de veenontginning 

omvatten, terwijl de verkaveling tussen de wegen en de Hunze onregelmatig is, dat doet denken aan 

de essen. Dit kan vergeleken worden met de situatie in Schoonebeek, onderzocht door Elerie in 

1989. Uit de Topografische Militaire kaart valt op te maken dat de heide bijna in zijn geheel 

ontgonnen is en vervolgens in cultuur gebracht. Dit zorgt halverwege de 19e eeuw voor een 

omschakeling van turfwinning met een gemengde agrarische bedrijfsvorming naar een volledige 

focus op de landbouw. De Bonnekaarten van 1900 laten zien dat de percelen heide die niet 

ontgonnen zijn halverwege de negentiende eeuw, aan het einde van dezelfde eeuw bijna allemaal 

ontgonnen zijn.  

Veldnamen geven informatie over de geschiedenis van het landschap. In het onderzoeksgebied 

worden de hooilanden voornamelijk aangeduid met -maat. Achter de -maat veldnamen bevinden 

zich voornamelijk -broek veldnamen, dit zijn hoofdzakelijk de weilanden. De bouwlanden kennen 

weinig veldnamen. In Nieuw Annerveen zijn enkele veldnamen te vinden eindigend op -lent, dit zijn 

de plaatsen waar de turf gestapeld en gedroogd werden om vervolgens verscheept te worden. Naast 

de veldnamen die Wieringa verzameld heeft hebben de bewoners van Annerveen zelf ook 

veldnamen verzameld. Een voorbeeld hiervan is “toer”. Dit betekende dat het genoemde perceel 

zeer moeilijk te bewerken was. Uit de literatuur blijkt dat er weinig bekend is over de landbouw in 

Annerveen tussen 1850 – 1900. Vanaf de jaren 60 in de negentiende eeuw zijn de 

gemeenteverslagen beschikbaar. Helaas voor dit onderzoek geven deze verslagen geen specifiek 

beeld van de dorpen. De gemeenteverslagen geven slechts een beeld van de gehele gemeente. 
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5.4 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

In dit onderzoek is ingegaan op het cultuurlandschap, de nederzetting en het grondbezit. Hierdoor is 

weinig aandacht gegeven aan de sociale aspecten die zich binnen het gebied hebben afgespeeld. 

Tevens kan onderzoek gedaan worden naar de ontwikkeling van het cultuurlandschap en grondbezit 

tussen 1900 en het heden. Het natuurlijke landschap en de meanders van de Hunze zijn 

onderwerpen die ruimte bieden voor nieuw onderzoek. Naar randveenontginningen is tot op heden 

weinig onderzoek gedaan. Uit een korte kaartanalyse door Elerie, blijkt dat er alleen in Drenthe al 

zeventien plaatsen voldoen aan de voorwaarden en definitie van een randveenontginning. Hiervan 

zijn tot op heden Koekange, Schoonebeek en Roswinkel uitgebreid onderzocht. De overgebleven 

randveenontginningen uit de kaartanalyse kunnen in de toekomst onderzocht worden, om meer 

inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkelingen van een plaats. Dit kan natuurlijk 

uitgebreid worden naar andere provincies. 

5.5 Aanbevelingen voor ruimtelijke ordening en erfgoedzorg  

In het huidige randveenontginningslandschap van Annerveen zijn verschillende cultuurhistorische 

waarden terug te vinden. In Annerveenschekanaal en Nieuw Annerveen zijn verschillende 

boerderijen en huizen aangewezen als rijksmonument, bijvoorbeeld het Grevijlinkhuis en de 

boerderij van Jan Hidding (1832) uit 1630. Tevens is Annerveenschekanaal aangewezen als een rijks 

beschermd stads- en dorpsgezicht vanwege de cultuurhistorische waarde voor het gebied. Het 

verkavelingspatroon, de strokenverkaveling, is nog altijd terug te zien in het huidige 

cultuurlandschap. Echter de blokvormige verdeling van de stroken is verdwenen, maar grenzen 

tussen de ontginningen vanuit Annerveenschekanaal en het Kielsterhoofddiep zijn nog altijd 

zichtbaar. De Maandeweg ligt bij benadering op de oude grens tussen de ontginningen. De linten van 

Oud- en Nieuw Annerveen zijn bijna geheel vol gebouwd. 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het randveenontginningslandschap dient er rekening 

gehouden te worden met het historische lint van de dorpen en de zichtbare strokenverkaveling. Dit 

houdt in dat nieuwe behuizingen geplaats dienen te worden binnen het lint van de dorpen. Ten 

aanzien van de strokenverkavelingen is het van belang om deze stroken te behouden. Dit kan 

betekenen dat bepaalde sloten niet gedempt kunnen worden, wanneer deze een scheiding tussen 

stroken vormen. Een vraag voor de toekomst is of de gehele Hunze hermeanderd dient te worden 

om zo de natuurlijke loop terug te krijgen. De Hunze kent een lange geschiedenis van menselijke 

ingrepen die de Hunze vorm gegeven hebben. De locatie van beide verlaten is tegenwoordig niet 

meer zichtbaar. Door het zichtbaar maken van deze locaties ontstaat een beeld van de rol die de 

rivier heeft gespeeld bij de ontginningen en ingrepen in het landschap.   
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2.5 Geomorfologische kaart (Alterra), AHN 2 Hillshade (ESRI Nederland), eigen bewerking. 

2.6 Bodemkaart (Alterra), eigen bewerking. 

2.7 Geomorfologische kaart, bodemkaart (Alterra), AHN 2 (ESRI Nederland) eigen bewerking. 

2.8 Bierum, H., 1676. Via beeldbank Groninger archieven. 

3.1 Pynacker, C., 1664. Via beeldbank bijzondere collectie universiteitsbibliotheek. 

3.2 Drents archief 0001.310.A 

3.3 Groninger archieven 1536.949 

3.4 Groninger archieven 1536.7777 

3.5 Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed MIN03001VK1, www.hisgis.nl, eigen bewerking. 

3.6 AHN 2 Shaded Reliëf (ESRI Nederland), Drents archief 0001.842.2, eigen bewerking. 

3.7 Kadaster van 1832 (www.hisgis.nl), eigen bewerking. 

4.1 Versfelt en Schroor, 2001. 

4.2 Versfelt en Schroor, 2001. 

4.3 Versfelt en Schroor, 2003. 

4.4 Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed MIN03001A01, …A02, MIN03001B01 t/m B03, eigen 

bewerking. 

4.5 Drents archief 0596.79, eigen bewerking. 

4.6 Streetview (Google maps), eigen bewerking. 

4.7 Kadaster van 1832 (www.hisgis.nl), eigen bewerking. 

4.8 TMK (ESRI Nederland), eigen bewerking. 

4.9 Rijksuniversiteit Groningen, Kenniscentrum landschap, (ESRI Nederland), eigen bewerking. 

4.10 Groninger archieven 0077.12, eigen bewerking. 

4.11 Veldnamen J. Wieringa (www.hisgis.nl), eigen bewerking. 

4.12 Dorpsarchief van Annerveen, kadaster van 1832 (www.hisgis.nl), eigen bewerking. 

 

 

Tabellen 
2.1 Geomorfologische kaart (Alterra). 

2.2 Geomorfologische kaart, bodemkaart (Alterra), eigen bewerking. 

3.1 Drents archief 0001.621, eigen bewerking. 

3.2 Drents archief 0001.841.2, eigen bewerking 

3.3 Drents archief 0001.841.2, 845.1, 845.7, 845.8, eigen bewerking. 

3.4 Drents archief 0001.868.1, eigen bewerking. 

3.5  Drents archief 0001.868.1, eigen bewerking. 

4.1 Drents archief 0001.1513.1, eigen bewerking. 

4.2 Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed MIN03001A01, …A02, MIN03001B01 t/m B03, eigen 

bewerking. 

  



 

 

Bijlagen 

Bijlage I  Transcripties van de grondschattingsregisters van 1630 t/m 1654. 

  

  



 

 

Bijlage I 

Drents archief 0001.841.2 Alle d' registers van de grondschattingen van a° 1630 deel II (Scan 147 & 148) 

Belasting Belastingplichtige Bezittingen Waarde van 
bezittingen 

10 – 0 – 0  Otto Hindriks, meier van het Heilige Geestgasthuis te 
Groningen  

1 ½ mud bouwland 
5 maat hooiland 
huis en hof met erf 

3000 – 0 – 0 

15 – 0 – 0  Hindrik Pieters, meier van het Heilige Geestgasthuis te 
Groningen  

11 mud bouwland 
zonder hooiland 
huis en erf  

4500 – 0 – 0  

4 – 0 – 0  Claes Dwingels, meier van Roelof Meursing  4 mud bouwland  
huis en hof met erf  

1200 – 0 – 0  

7 – 0 – 0  Abel Roeloffs, meier van Harmen Dwoes (?) Sibolt (?)   8 mud bouwland 
huis en hof 

2100 – 0 – 0  

15 – 0 – 0  Cornelis Hovinge met zijn broeder 11 mud bouwland 
3 maat hooiland 
huis, hof en erf 

4500 – 0 – 0  

7 – 0 – 0   Harmen Warmolts  8 mud bouwland 
huis en hof 

2100 – 0 – 0  

  



 

 

Drents archief 0001.845.1 Grondschatting Annerveen 1642 (scan 20 t/m 24) 

1 mud bouwland      40-0-0 

In de Hooge geest de broek meermae en mosland  210-0-0 

1 paarde weide      200-0-0 

1 koe weide      125-0-0 

Belasting Belastingplichtige Bezittingen Waarde van bezittingen 

1/3-2-7-0 Otto Hendriks  
(nu Abel Reijmers)  
meier van de stad 
Groningen 

6 mud bouwland 
6 of 5 maat hooiland 
2 paarde weiden 
3 koe weiden op de meerstal in het moer 
hutte pauper 

240-0-0 
1050-0-0 
400-0-0 
375-0-0 
 
2065-0-0 

1/3-3-8 Arent Reijmes meier van 
de stad  
Groningen 

9,5 mud bouwland 
5 maat hooiland 
2 paarde weiden 
3 koe weiden 
Huis 12 gebint, 20 voet wijd 
1 schat hof moes 

380-0-0 
1050-0-0 
600-0-0 
375-0-0 
240-0-0 
25-0-0 
 
2670-0-0 

1/3-2-16-0 Jan Claesen  
meier van Roeloef 
Meursinge 

14 mud bouwland 
2,5 maat hooiland 
3 paarde weiden 
7 koe weiden 
Huis 7 gebint, 16 voet 
Schuur 4 gebint, 
0,5 mud hof met eiken heg beplant 
1,5 spint moestuin 

560-0-0 
100-0-0 
600-0-0 
875-0-0 
112-0-0 
32-0-0 
50-0-0 (nu 25-0-0) 
9-0-0 
 
2313-0-0 

1/3-0-6-0 Jan Claesen (buiten het 
gebied) 

2 koe weiden 
16??? 

250-0-0 

1/3-1-7-0 Abel Roeloffs 
Hendrik Wolters 

10,5 mud bouwland 
3 mud 3 schat bouwland nog Hendrik van vrouw Hemsinge 
1 maat hooiland in Annermark achter verlaat 
2 maat hooiland in huur van Jacob Hillebrants bij het verlaat 
liggende 
1 koe weide 
2 koe weiden in huur van vrouw Hemsinge 
Huis 8 gebint, 18 voet wijd 
schuur 4 gebint, 10 voet wijd 
6 spint groot woeste grond 
Moestuin 

420-0-0 
150-0-0 
 
 
 
 
125-0-0 
250-0-0 
146-0-0 
20-0-0 
30-0-0 (4-14-0) 
9-0-0 
 
1158-0-0 (1134-0-0) 

1/3-4-2-4 Cornelis Hovinge en de 
Jonge Jan Bloemers 

13 mud bouwland 
2 mud 1 schat woeste grond 
Noch met Jan Hillingen en consorten  
3 mud 2 schat woeste plaats bouwland 
1 maat hooiland in de 
1 maat hooiland in meer mae 
1 maat hooiland in de mos lente  
5 paarde weiden 
12 koe weiden maer van grasingen gegrens moet aan de Annen 
nog ½ mat 
Huis 7 gebint, 18 voet wijd 
Schuur 5 gebint, 16 voet wijd 
Hof met  
Moestuin 

520-0-0 
90-0-0 
 
140-0-0 
210-0-0 
210-0-0 
210-0-0 
1000-0-0 
 
1000-0-0 
105-0-0 
126-0-0 
40-0-0 
38-0-0 
25-0-0 
 
3714-0-0 



 

 

 Hendrik Wolters 
 

Huis 8 gebint, 18 voet wijd 
Schuur 4 gebint, 10 voet wijd 
6 spit woeste hon? 
1,5 spit moestuin 

144-0-0 
20-0-0 
38-0-0 
9-0-0 
 
211-0-0 

 Harm Harmens 3 mud 1 schat bouwland 
3 koe weiden op grasinge aan die van Annen 

90-0-0 
375-0-0 
 
465-0-0 

½-2-13-2 Willem Harmsens met 
consorten 

7 mud 1 schat bouwland 
5 mud woest 
4 paarde weiden 
8 koe weiden 
(Op Ippinge buis)???  
Huis 5 gebint, 20 voet wijd 
0,5 spint moestuin 
2 spit hof 

290-0-0 
200-0-0 
800-0-0 
1000-0-0 
 
100-0-0 
3-0-0 
13-0-0 (6-5-0) 
 
2456-0-0 

1/3-0-8-0 Arent Harmens meier 
(van de buren van 
Annen) 

1 mud 1 schat bouwland 
2 koe weiden 
Huis 4 gebint, 12 voet wijd 

50-0-0 
250-0-0 
48-0-0 
 
348-0-0 

1/3-0-8-0 Willem Harmens 
Ippingen Buis 

Huis 7 gebint, 18 voet wijd 
Schuur 4 gebint, 18 voet wijd 
2 mud hof met eiken heg beplant 
1 spit moestuin 

126-0-0 
36-0-0 
200-0-0 
6-0-0 
 
368-0-0 

 

  



 

 

Drents archief 0001.845.7 Grondschatting Annerveen januari 1646 (scan 17 t/m 19) 

1 mud bouwland 40-0-0 

In de hoge geest de bron meermae en de mosland 210-0-0 

1 paarde weide  200-0-0 

1 koe weide  125-0-0 

Belasting Belastingplichtige Bezittingen Waarde van bezittingen 

1/3-2-7-0 Otto Hendriks (nu Abel 
Reijmes) meier (stad 
Groningen) 

6 mud gezaaid land 
5 maat hooiland in de hoge geest 
2 paarde weiden 
3 koeien op de meerstal int moer 
Een hut pauper 

240-0-0 
1050-0-0 
400-0-0 
375-0-0 
2065-0-0 

1/3-3-0-0 Arent Reijmes meier (stad 
Groningen 
 

9,5 mud gezaaid land 
5 maat hooiland in de hoge geest 
3 paarde weiden 
3 koe weiden 
Huis 12 gebint, 20 voet wijd 
1 schat hof woest 

380-0-0 
1050-0-0 
600-0-0 
375-0-0 
240-0-0 
25-0-0 
2670-0-0 

1/3-2-17-0 Jan Clasen meier van Roelof 
Meursinge 

14 mud gezaaid land 
2,5 mud woest 
3 paarde weiden 
7 koe weiden 
Huis 7 gebint, 16 voet wijd 
Schuur 4 gebint, 16 voet wijd 
Hof met eiken telgen beplant 
Moestuin  
2 koeweiden begrasen 

560-0-0 
100-0-0 
600-0-0 
875-0-0 
112-0-0 
32-0-0 
25-0-0 
9-0-0 
250-0-0 
2313-0-0 

1/3-1-5-0 Hindrik Wolters 10,5 mud gezaaid land 
3 schat gehuurd van Vrouw Hemsinge 
1 maat hooiland gehuurd van Jacob Hillebrants bij t’verlaat liggende 
1 koe weiden hem zelve toebehorende 
2 koe weiden gehuurd van Vrouw Hemsinge 
Huis 8 gebint, 18 voet wijd 
Schuur 4 gebint, 10 voet wijd 
6 spit woest hof 
1,5 spit moestuin 

420-0-0 
samen↓ 
150-0-0 
125-0-0 
250-0-0 
144-0-0 
20-0-0 
14-0-0 
9-0-0 
1132-0-0 

1/3-4-2-0 Cornelis Hovinge en de Jonge 
Jan Bloemers 

15 mud gezaaid land 
3 mud en 2 schat met Jan Hillinge en consorten int plaats gezaaid land 
1 maat hooiland in de broeken Bloemers toekomende 
1 maat hooiland in de meermae 
1 maat hooiland in maes lente 
5 paarde weiden 
12 koeien waarvan grasinge gegeven aan marke van Annen 
Noch 1 half Mat 
Huis 7 gebint, 18 voet wijd 
Schuur 5 gebint, 16 voet wijd 
3 schat hof met eiken telgen geplant 
1 schat moestuin 

610-0-0 
140-0-0 
210-0-0 
210-0-0 
210-0-0 
1000-0-0 
1000-0-0 
105-0-0 
126-0-0 
40-0-0 
38-0-0 
25-0-0 
3714-0-0 

1/3-0-11-0 Harmen Harmens 
+ Willem Harmens en 
consorten 

2 mud en 1 schat gezaaid land 
3 koe weiden op grasinge in de van Annen 

90-0-0 
375-0-0 
465-0-0 

  



 

 

1/3-2-13-2 Willem Harmens met 
consorten 
 

12 mud en 1 schat gezaaid land 
4 paarde weiden 
8 koe weiden 
Huis 5 gebint, 20 voet wijd 
0,5 spit moestuin 
2 spit hof 

490-0-0 
800-0-0 
1000-0-0 
100-0-0 
3-0-0 
6-0-0 
2399-0-0 

1/3-0-8-0 Arent Harmens meier van buur 
van Annen 

1 mud en 1 schat gezaaid land 
2 koe weiden 
Huis 4 gebint, 12 voet wijd 

50-0-0 
250-0-0 
48-0-0 
348-0-0 

 Willem Harmens Op Ippinge buis Huis 7 gebint, 18 voet wijd 
Schuur 4 gebint, 18 voet wijd 
2 mud hof met eiken telgen beplant 
1 spit moestuin 

126-0-0 
36-0-0 
200-0-0 
6-0-0 
368-0-0 

 

 

  



 

 

Drents archief 0001.845.8 Grondschatting Annerveen 1654 (scan 32 t/m 37) 

 

  

Belastingplichtige Bezittingen Waarde van 
bezittingen 

Otto Hendriks  
(nu Abel Reijmers)  
meier van de stad 
Groningen 
 
 
Huidig pauper 

6 mud bouwland 
3 maat 285 roeden hooiland, gelegen in de hoge Geest in 2 stuk 
2 paarde weiden 
3 koeien op meerstal in het moer 
Huis 6 gebint, 17 voet wijd 
 
 

240-0-0 
779-12-8 
 
400-0-0 
375-0-0 
102-0-0 
 
1896-12-8 

Arent Reijnder (nu 
Cornelis Hindriks) meier 
(stad Groningen 

9,5 mud bouwland 
1 maat 87 roeden hooiland in de Heilig Geestgast 2 stukken 
1 maat 42 roeden hooiland achter de duinen Grotemae 
1 maat 144 roeden hooiland bij de Reijtmae 
3 paarde weiden 
3 koe weiden 
Huis 12 gebint, 20 voet wijd 
1 spit hof woest 

380-0-0 
255-19-8 
231-0-0 
285-12-0 
600-0-0 
375-0-0 
240-0-0 
25-0-0 
 
2392-5-8 

Jan Claesen (meier van 
Roeloef Meursinge) 
 
 
 
Jan Claesen verklaar 
alsnog dat zijn land is, 
de beide voorschreven 
lande in de breedte 
uitgespillender 

14 mud bouwland 
2,5 mud woest 
3 paarde weiden 
7 koe weiden 
Huis 7 gebint, 16 voet wijd 
Schuur 4 gebint, 16 voet wijd 
14 spit moestuin 
Hof met eiken telgen geplant 
 
1 maat 18 roeden hooiland bij ‘t lent a 75ge t’maat 
met 138 roeden in de weenna 
Buiten het buurgeschulte heeft Jan Claesen nog 2 koe weiden en is in de 
bouenbeu koe met begrazen 
 
Een stuk veen om te graven alleen na grote des land 

560-0-0 
100-0-0 
600-0-0 
875-0-0 
112-0-0 
32-0-0 
9-0-0 
25-0-0 
 
77-7-8 
 
72-9-0 
 
 
250-0-0 
 
2712-16-4 

Hindrik Wolters 10,5 mud bouwland 
3 mud 3 spit nog Hindrik van vrouw Hemsinge 
1 koe weide een volume beporends 
2 koe weiden van vrouw Hemsinge in huur 
Huis 8 gebint, 18 voet wijd 
Schuur 4 gebint, 10 voet wijd 
6 spit woest Hof 
1,5 spit moestuin 
In de marke van Annen 
333 roeden Hofmans stukken bij ‘t verlaat 
222 roeden Nijema ‘t voren van Jacob Hilbrandt in huur 
1 mud 3 spit 2 roeden an Luitien Roelofs aangekocht, liggende tegenwoordig 
woest 

420-0-0 
150-0-0 
125-0-0 
250-0-0 
144-0-0 
20-0-0 
14-0-0 
9-0-0 
 
174-16-8 
116-11-0 
60-0-0 
 
1483-7-8 



 

 

 

 

 

Cornelis Hovinge 15 mud bouwland 
3 mud 2 schat bouwland met Jan Hilbinge en consorten, een woeste plaats  
124 roeden Westerpen hooiland 
1 maat 40 roeden Reijtmas 
1 maat 152 roeden Oosterpen? 
140 roeden bij ‘t spijkerboor 
379 roeden meerma 
1 maat 128 roeden Moslent 
1 maat 83 roeden Coendersma 
1 maat 70 roeden Breema 
290 roeden Botterma 
94 roeden in de Kijlmae 
113 roeden in de Ekelma 
12 roeden Lutke Boomsche 
12 koe weiden begrazing gegund aan Annerburen 
5 paarde weiden 
1 maat 248 roeden achter de duinen in Annermarke, koeien Hinrirk Lunties en 
consorten aangekocht 
Cornelis Hovinge huis 7 gebint, 18 voet wijd 
Schuur 4 gebint, 16 voet wijd 
Nieuw huis bij ‘t spijkboor 3 gebint, 14 voet wijd 
3 spit hof met eiken telgen beplant 
1 schat moestuin 
Heeft van Kijes aangegeven 1 paarde weide 
 

610-0-0 
140-0-0 
 
65-2-0 
231-0-0 
289-16-0 
73-10-0 
189-19-8 
277-4-0 
254-1-8 
246-15-0 
152-5-0 
49-7-0 
59-6-8 
6-6-0 
1500-0-0 
1000-0-0 
162-0-0 
 
126-0-0 
40-0-0 
42-0-0 
38-0-0 
25-0-0 
200-0-0 
 
5777-12-4 

Harmen Harmens, nu 
Willem Harmens 

2 mud 1 schat bouwland 
3 koe weiden op grazinge van Annen 
Huis van Willem Harmens met consorten 5 gebint, 20 voet wijd 
0,5 spit moestuin 
2 spit hof 
289 roeden ½ verlaat maat van Harmen van (de) buren aangekocht 

90-0-0 
375-0-0 
100-0-0 
 
3-0-0 
6-0-0 
150-18-12 
 
724-18-12 

Willem Harmens met 
consorten. Nu Jacob 
Jans, als meier 

12 mud 1 schat bouwland 
4 paarde weiden 
8 koe weiden 
Willem Harmens op Ippinge buis Huis 7 gebint,  
18 voet wijd 
Schuur 4 gebint, 18 voet wijd 
2 mud hof met eiken telgen beplant 
1 spit moestuin 
2 maat 150 roeden hooiland,  
gekocht het Binlant . . a’ 50 gulde 4 mat 

490-0-0 
800-0-0 
1000-0-0 
126-0-0 
 
36-0-0 
200-0-0 
6-0-0 
 
118-15-0 
 
2776-15-0 


