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Voorwoord 
 

Deze scriptie is geschreven in het kader van de masteropleiding 

Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierin heb ik mij 

verdiept in de geschiedenis van de veenkoloniën en verveningen in de Groningse 

streek Westerwolde.  

 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek heb ik hulp gehad van diverse personen 

die ik hierbij graag wil bedanken. Allereerst mijn begeleider Theo Spek voor zijn 

enthousiasme en inspirerende adviezen. Verder dank ik Loes Scholtens die mij 

tijdens een gesprek voorzag van veel relevantie informatie. Hiermee heeft zij mij 

een eind op weg geholpen met name gedurende de beginfase van mijn onderzoek. 

Tevens wil ik hierbij Jeroen Wiersma bedanken voor het beantwoorden van mijn 

vragen. Daarnaast dank ik Mans Schepers die mij in de eindfase van het onderzoek 

nuttige feedback gaf. Tot slot wil ik graag mijn familie en vrienden bedanken die 

mij tijdens dit hele proces gesteund hebben.  

 

  

 

 

  



 
 

Samenvatting 
 

In het zuidoosten van de provincie Groningen ligt de streek Westerwolde. Deze 

regio kent een bijzonder afwisselend landschap. De kern wordt gevormd door een 

beekdal- en esdorpenlandschap, waar bossen en een enigszins glooiend reliëf te 

vinden zijn. Dit kleinschalige gebied vormt een groot contrast met de omliggende 

omgeving. Door verveningen en ontginningen bestaat een aanzienlijk deel van 

Westerwolde namelijk uit een grootschalig, open en zeer vlak landschap. Dit is niet 

altijd het geval geweest omdat Westerwolde tot ver in de negentiende eeuw werd 

omringd door veengebieden. Hierdoor was de streek langdurig geïsoleerd geweest 

van de rest van de provincie. Pas na 1850 begonnen de verveningen in 

Westerwolde, waardoor de veengebieden uiteindelijk in een rap tempo verdwenen 

en er tevens veenkoloniën ontstonden.   

 

In dit onderzoek zal worden ingegaan op de verveningen en het ontstaan van 

veenkoloniën in Westerwolde. Uit de bestaande literatuur komt naar voren dat er 

reeds onderzoek is gedaan naar verschillende veenkoloniën in Nederland en ook 

naar het landschap van Westerwolde. Veenkoloniën in Westerwolde blijken echter 

vaak onderbelicht te zijn. Dit onderzoek heeft als doel om hier uitvoeriger op in te 

gaan. Het onderwerp is in twee onderzoeksthema’s opgedeeld. Het eerste thema 

betreft de ontwikkeling van veenkoloniën in Westerwolde. Hiervan wordt een 

overzicht vervaardigd. Het tweede thema richt zich op één specifieke veenkolonie 

binnen het onderzoeksgebied. Er wordt een detailstudie verricht naar het dorp 

Alteveer. Voor de uitvoering van het onderzoek zijn verschillende bronnen en 

onderzoeksmethoden benut. Naast het benodigde literatuuronderzoek is er tevens 

gebruik gemaakt van cartografisch onderzoek, archiefbronnen en veldonderzoek. 

 

Binnen het eerste onderzoeksthema wordt ingegaan op de verveningen en het 

ontstaan van veenkoloniën in Westerwolde. De streek werd gedurende het 

Holoceen grotendeels ingesloten door een steeds verder groeiende veenlaag die 

onderdeel was van het Bourtangermoeras. Alleen de hoger gelegen heuvels bleven 

onbedekt. Op deze hoger gelegen plekken ontstonden in de Middeleeuwen de 

eerste permanente nederzettingen. Vanaf de zestiende eeuw werden er tevens 

nederzettingen gevormd op lagergelegen heuvels aan de rand van het veen. Dit 

worden randveenontginningen genoemd. Naast Westerwolde waren ook andere 

delen van de provincie Groningen bedekt met veen. Omstreeks de zeventiende 

eeuw werd aangevangen met het vervenen van deze gebieden. De veengebieden 

werden op grootschalige en systematische wijze ontsloten en afgegraven. De 

gestoken turven waren vervolgens bedoeld voor de commerciële markt.  

 

Het duurde tot halverwege de negentiende eeuw voordat de eerste verveningen 

plaatsvonden in Westerwolde. De veengebieden waren gelegen aan de westkant 

en oostkant van de streek. Toen het veen afgegraven werd zijn er een aantal 

nieuwe nederzettingen ontstaan. Niet al deze nederzettingen kunnen tot 

veenkoloniën gerekend worden. De ruimtelijke hoofdstructuur, zoals kanalen en 

wegen, moet daarvoor namelijk aangelegd zijn ten behoeve van de commerciële 

turfwinning. Indien dit criterium wordt gehanteerd zijn de veenkoloniën in 

Westerwolde alleen aan de westzijde van de streek te vinden. Hier ontstonden 



 
 

gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw achtereenvolgens Ter 

Apelkanaal, Vledderveen en Alteveer. Commerciële turfwinning was hier het 

hoofddoel. Er kan hier geconcludeerd worden dat hoe verder een veengebied van 

een afvoerkanaal af lag, des te langer het duurde voordat de verveningen 

plaatsvonden en er een veenkolonie ontstond. Aan de oostkant van Westerwolde 

ontstonden tijdens ontginningen in het veengebied de nederzettingen Hebrecht, 

Rhederveld en Over de Dijk. Deze lijken qua opzet en kenmerken op veenkoloniën, 

maar kunnen hier niet toe gerekend worden. Van commerciële turfwinning was 

hier namelijk geen sprake of dit was niet de voornaamste reden om de gebieden 

te ontginnen.   

 

Het tweede thema van dit onderzoek omvat een detailstudie naar de veenkolonie 

Alteveer. Tot ver in de negentiende eeuw was er ten westen van Onstwedde een 

uitgestrekt veengebied te vinden. Dit gebied bestond uit het Achterholter Veen, de 

Tanger Venen en het Alteveer Veen. Deze venen behoorden tot de marke 

Onstwedde en was in gemeenschappelijk bezit van de markegenoten. In 1826 

werd door rechterlijk vonnis besloten tot scheiding van de marke, hetgeen onder 

andere inhield dat de gemeenschappelijke gronden verdeeld moesten worden. In 

1831 werd een groot gedeelte van het veengebied in percelen gesplitst en verloot. 

Daardoor veranderden de bezitsverhoudingen in het veen van gemeenschappelijk 

bezit naar particulier bezit. Voorafgaand aan de verveningen werd het veengebied 

voor verschillende doeleinden gebruikt. Zo werd er op kleinschalige wijze turf 

gewonnen en daarnaast werd het gebied gebruikt voor agrarische doeleinden.  

 

Vanaf 1871 werden er vergaande plannen ontwikkeld om de commerciële 

turfwinning te bevorderen in het veengebied. Het veenschap Alteveer werd 

opgericht als organisatievorm om de verveningen efficiënt te doen verlopen. Door 

structurele problemen werd het veenschap in 1884 omgezet in waterschap 

Alteveer. Onder leiding van het waterschap traden grote veranderingen op in het 

landschap. Het Alteveerkanaal werd aangelegd als hoofdkanaal, met bijbehorende 

zijtakken en waterbouwkundige kunstwerken. Het Alteveerkanaal werd na enige 

overwegingen aangesloten op het Stadskanaal, in plaats van op het Pekelder 

Hoofddiep bij Nieuwe Pekela. Na deze ontsluiting van het veengebied werden eerst 

het zuidelijke en centrale gedeelte verveend. Ten slotte vonden de verveningen 

ook plaats in het noorden van het waterschap. Het dorp Alteveer ontwikkelde zich 

eerst langs het Alteveerkanaal, maar gaandeweg verscheen er steeds meer 

bebouwing langs een reeds bestaande weg. Na 1920 waren de venen zo goed als 

uitgeveend en was het landschap veranderd van veenlandschap naar 

veenkoloniaal landschap.   

 

Door dit onderzoek naar veenkoloniën en verveningen in Westerwolde is het 

onderbelichte veenkoloniale landschapstype van Westerwolde grondig behandeld. 

De toenemende ontsluiting van de streek speelde een grote rol bij het bevorderen 

van de verveningen. Door de aanleg van diverse kanalen en wegen kon de turf 

namelijk op doelmatige wijze afgevoerd worden. Bij deze verveningen ontstonden 

aan de westzijde van de streek de veenkoloniën Ter Apelkanaal, Vledderveen en 

Alteveer. Met het verdwijnen van het veen verdween tevens het isolement van 

Westerwolde, dat tegenwoordig is omgeven door een zeer vlak en open landschap.   
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

 

In het uiterste zuidoosten van de provincie Groningen tegen de grens met 

Duitsland ligt de streek Westerwolde. De streek kent een uitgebreide historie en 

een gevarieerd landschap. De kern van het gebied wordt gevormd door een 

beekdallandschap waar in de Vroege Middeleeuwen de eerste permanente 

nederzettingen ontstonden. Deze groeiden vervolgens uit tot esdorpen, zoals 

Onstwedde, Vlagtwedde en Sellingen.1 Daarnaast was de streek eeuwenlang 

tamelijk geïsoleerd van omliggende regio’s. De voortdurende veenvorming vanuit 

het Bourtangermoeras zorgde voor een ware barrière, waardoor dit een grote 

invloed had op de geschiedenis en ontwikkeling van Westerwolde. Dit veen werd 

gedurende de negentiende eeuw pas op grote schaal afgegraven. 

 

Zodoende ontstond er een groot contrast binnen de streek. Bij het huidige 

beekdallandschap en het esdorpenlandschap staat kleinschaligheid centraal. Het is 

er bosrijk met een enigszins glooiend reliëf. Dit gebied is omgeven door een 

grootschalig, open en zeer vlak landschap, dat het resultaat is van verveningen en 

ontginningen.2 Het is tegenwoordig moeilijk voor te stellen dat dit gebied ooit 

nauwelijks begaanbaar was.  

 

 
Figuur 1.1: De beek Ruiten Aa nabij het dorp Vlagtwedde. 

 

 
1 Schroor & Meijering, 2007, 281.  
2 Stuurgroep Oost en Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën, 2006, 22.  
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Door de verveningen traden ingrijpende veranderingen op in grote delen van het 

landschap van Westerwolde. Daarbij ontstonden er nieuwe nederzettingen in de 

vorm van veenkoloniën. In dit onderzoek zullen de loop van de verveningen en het 

ontstaan van veenkoloniën nader bestudeerd worden.   

  

1.2 Stand van het onderzoek 

 

Voor de stand van het onderzoek naar veenkoloniën in Westerwolde kan er 

onderscheid worden gemaakt tussen twee categorieën, die elkaar ook kunnen 

overlappen. Ten eerste is er literatuur voorhanden waarin onderzoek naar 

veenkoloniën in het algemeen wordt behandeld. Daarnaast is er ook een categorie 

bronnen die betrekking heeft op onderzoek naar het landschap van Westerwolde. 

Beide zullen hieronder worden toegelicht.  

 

Onderzoek naar veenkoloniën in het algemeen 

Er is vanuit verschillende vakdisciplines onderzoek uitgevoerd naar veenkoloniën 

in Nederland. Eén van de vroegste publicaties over veenkoloniën in de provincie 

Groningen is De Geschiedenis der Groninger veenkoloniën door H.J. Top. In dit in 

1893 verschenen boek worden de verveningen bij en de aanleg van de 

veenkoloniën Oude en Nieuwe Pekela, Hoogezand, Sappemeer, Veendam en 

Wildervank beschreven. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen geschetst die 

geleid hebben tot de aanleg van het Stadskanaal. Vervolgens wijdt de auteur nog 

een gedeelte aan de werkzaamheden en leefomstandigheden van de 

veenarbeiders.3 Hoewel het boek de veenkoloniën in de provincie zo volledig 

mogelijk tracht te beschrijven, worden er geen veenkoloniën in Westerwolde 

behandeld.     

 

Naast onderzoek naar het ontstaan van de veenkoloniën zijn ook de 

bezitsverhoudingen in de Groninger veenkoloniën bestudeerd. De stad Groningen 

speelt daarin een grote rol, aangezien zij eeuwenlang grote gebieden veengrond 

in bezit heeft gehad. Deze gronden werden vervolgens onder bepaalde 

voorwaarden verhuurd aan compagnieën of individuen. Dit wordt het 

stadsmeierrecht genoemd. In 1907 verscheen het onderzoek van A.S. de Blécourt 

naar dit stadsmeierrecht in de Groninger veenkoloniën, waarin de grondaankopen 

van de stad en het daarop toegepaste stadsmeierrecht uitgebreid worden 

behandeld.4  

 

Ook vanuit de sociaalgeografische invalshoek worden de veenkoloniën nader 

belicht. In 1933 verschijnt De Groninger Veenkoloniën, een sociaal-geografische 

studie. Dit proefschrift van H.J. Keuning kan als een regionale monografie 

beschouwd worden, waarin de relatie wordt beschreven tussen mensen en het 

woongebied waar zij gevestigd zijn. In deze monografie staan de Groninger 

veenkoloniën centraal en wordt vooral ingegaan op de periode ná de grootschalige 

 
3 Top, 1893.  
4 Blécourt, 1907. 
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verveningen. Keuning legt in zijn onderzoek het accent op het steeds 

veranderende veenkoloniale productieproces dat veroorzaakt werd door het 

streven naar welvaart door de bewoners. Dit heeft vervolgens invloed op het 

landschap in de regio.5     

 

Ook op het gebied van de bodemkunde is onderzoek gedaan naar veenkoloniën in 

Groningen. Een bekend voorbeeld hiervan is het werk van L.A.H. de Smet uit 1969 

waarin bodemkundig onderzoek gecombineerd wordt met landbouwkundig 

onderzoek. Er wordt onder andere de bodemgesteldheid van de veenkoloniën in 

kaart gebracht en er worden bodemeenheden onderscheiden en geanalyseerd. 

Tevens worden er landbouwkundige gegevens verzameld.6  

 

In 1994 verscheen het boek Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in 

biografische schetsen.7 Hierin wordt de veenkoloniale geschiedenis van de 

provincie Groningen behandeld door middel van ruim zeventig biografieën. De 

biografieën gaan over mensen die op enigerlei wijze van belang waren voor de 

veenkoloniën.   

 

Een jaar later promoveerde M.A.W Gerding op zijn proefschrift naar de 

verveningen in de vier noordelijke provincies van Nederland tussen 1550 en 1950.8 

In dit onderzoek wordt gereconstrueerd in welke gebieden en in welke periode er 

turf is gewonnen. Ook de hoeveelheid afgegraven turf, oftewel de turfproductie, 

wordt behandeld. Daarnaast worden in mindere mate de distributie en consumptie 

van turf beschreven. Gerding richt zich in zijn onderzoek alleen op de grootschalige 

en systematische turfwinning, niet op de kleinschalige. De verveningen in 

Westerwolde worden ook behandeld in het proefschrift. Gerding maakt 

onderscheid tussen verschillende verveningssytemen. Een dergelijk systeem 

bestaat uit veengebieden die ruimtelijk een bepaalde samenhang vertonen. In 

Westerwolde was er sprake van de Onstwedder Venen. Vervolgens wordt dit 

verveningssysteem beschreven en wordt de turfproductie aangegeven.   

 

Naast het eerder benoemde werk van Blécourt uit 1907 worden de stadsrechten 

en grondbezittingen van de stad Groningen eveneens besproken in het in 1999 

uitgegeven boek Stadstaat Groningen door M. Schroor. Daarnaast komt ook de 

systematische ruimtelijke ordening van de veenkoloniën in de provincie aan bod, 

omdat de stad Groningen daar een grote invloed op had. Vervolgens worden de 

bezittingen in Westerwolde besproken. Vooral rond het dorp Ter Apel had de stad 

veengronden in bezit die verhuurd werden aan verveners.9  

 

 

 

 
5 Keuning, 1933. 
6 De Smet, 1969. 
7 Van Dijk & Foorthuis, 1994. 
8 Gerding, 1995. 
9 Schroor, 1999.  
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Van recentere datum zijn de populairwetenschappelijke publicaties die mogelijk 

zijn gemaakt door de Stichting 400 jaar Veenkoloniën. Daardoor is er een serie 

van acht standaardwerken verschenen over de historie van de Drentse en 

Groninger veenkoloniën. Ieder boek behandeld een ander onderdeel uit de 

veenkoloniën. Zo zijn er drie delen geschreven over de oude veenkoloniën in de 

provincie Groningen: 400 jaar Pekela, 375 jaar Hoogezand en Sappemeer en 350 

jaar Veendam en Wildervank. Over veenkoloniën in Drenthe zijn verschenen: 750 

jaar Oostermoerse venen, 400 jaar venen rondom Emmen en 200 jaar 

Veenkoloniën van Borger en Odoorn. Het laatste deel uit de reeks, 400 jaar 

veenkoloniën - strepen aan het water, behandelt steeds een karakteristieke plek 

uit de veenkoloniën.10 Voor dit onderzoek is vooral één deel van de boekenreeks 

van belang. In het boek 250 jaar Stadskanaal worden naast Stadskanaal en 

Musselkanaal ook enige veenkoloniën van Westerwolde kort behandeld.11  

 

Onderzoek naar het landschap van Westerwolde 

Het afwisselende landschap van Westerwolde is ook een geliefd onderwerp voor 

onderzoekers geweest. Eén van de eerste onderzoeken naar het landschap van 

Westerwolde dateert uit 1946. Toen verscheen het proefschrift van J.E. Muntinga 

genaamd Het Landschap Westerwolde. Dit werk wordt gepresenteerd als een 

landbouwkundige studie naar Westerwolde, maar geeft tevens een zeer 

uitgebreide beschrijving van de landschapsgeschiedenis van de streek.12 Muntinga 

geeft aan dat de ontsluiting van Westerwolde door middel van de aanleg van 

wegen en kanalen een grote verandering in het landschap mogelijk heeft gemaakt. 

Hij maakt onderscheid tussen Westerwolde vóór de ontsluiting en Westerwolde ná 

de ontsluiting. Beide worden vervolgens beschreven. Daarbij is er aandacht voor 

de geologische geschiedenis en de bevolkingsontwikkeling, evenals belangrijke 

politieke en economische ontwikkelingen. De verveningen in de streek en het 

ontstaan van veenkoloniën worden eveneens genoemd, maar er wordt verder niet 

te diep op ingegaan.  

 

In de jaren ’90 van de vorige eeuw verscheen de zevendelige boekenserie De 

geschiedenis van Westerwolde. In deze boeken worden de resultaten van recent 

archeologisch en historisch onderzoek gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor 

een breed publiek. Meerdere deskundigen hebben hieraan meegewerkt. Twee 

delen van de serie zijn met name bruikbaar. In het eerste deel uit 1991, Het 

Landschap, wordt de historie van het landschap van Westerwolde en de huidige 

ontwikkelingen besproken.13 Centraal staat de omvorming door mensen van het 

eerdere natuurlandschap tot het huidige cultuurlandschap. Daarin is uiteraard ook 

aandacht voor de verveningen in de streek. Het laatste deel uit de reeks, getiteld 

Urnen en Essen, biedt meer inzicht in het prehistorische en middeleeuwse 

 
10 Van der Veen, 2011. 
11 Buursma et al., 2009.  
12 Muntinga, 1946.  
13 Delvigne & Koopman, 1991.  
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Westerwolde door middel van archeologische vondsten.14 Daarin wordt een beeld 

geschetst van Westerwolde vóór en gedurende de veenvorming.      

 

Vervolgens promoveerde H.A. Groenendijk in 1997 op zijn proefschrift Op zoek 

naar de Horizon. Hierin wordt het onderzoek beschreven naar het landschap van 

Oost-Groningen en zijn bewoners tussen 8000 voor Chr. en 1000 na Chr.15 Dit is 

het eerste systematische onderzoek naar de prehistorie van de oude veenkoloniën 

in de provincie Groningen. Ook de ontstaansgeschiedenis van de streek 

Westerwolde wordt behandeld. Hier ligt de nadruk vooral op de historie van 

nederzettingen. Groenendijk toont aan dat het landschap van Westerwolde en de 

oude veenkoloniën rond 8000 voor Chr. behoorlijk op elkaar leken. In de huidige 

tijd zijn er echter grote verschillen te vinden tussen beide.    

 

In 2002 verscheen het boek Vledderveen, de jongste Groninger veenkolonie van 

H. Schuurman. In dit boek wordt één van de veenkoloniën van Westerwolde 

behandeld, door middel van een zeer gedetailleerde geschiedenis. Het onderzoek 

van Schuurman bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte wordt aandacht 

geschonken aan het ontstaan van het dorp Vledderveen en de ontwikkelingen in 

het landschap. Het veengebied waar het dorp ontstond was eerst 

gemeenschappelijk bezit van de markegenoten van Onstwedde. Het gebied werd 

vervolgens verdeeld in particulier bezit, waardoor de verschillende veenplaatsen 

verkocht konden worden. Voor het ontstaan van het dorp Vledderveen zijn een 

aantal aankopen van belang. Deze worden vervolgens besproken. Ten behoeve 

van de verveningen werden wijken en kanalen aangelegd. Deze ontwikkelingen in 

het landschap worden ondersteund door kaarten en afbeeldingen. In het tweede 

gedeelte van het boek worden de verschillende boerderijen besproken met de 

opeenvolgende eigenaren.16  

 

Het landschap van Westerwolde wordt eveneens behandeld in het in 2006 

uitgegeven boek van F. Tamis, met de titel Westerwolde, verkenning van een oud 

landschap in Oost-Groningen. Dit boek gaat in op de meest opmerkelijke zaken 

over de ondergrond, waterwegen, bossen en bebouwing in Westerwolde, 

ondersteund door talrijke afbeeldingen.17  

 

Een jaar later wordt het boek Golden Raand, Landschappen van Groningen 

uitgegeven. In dit overzichtswerk van M. Schroor en J. Meijering wordt naast 

andere regio’s in de provincie Groningen ook een hoofdstuk gewijd aan het 

landschap van Westerwolde.18 De auteurs geven een overzicht van de 

verschillende landschapstypen die in Westerwolde te vinden zijn, waardoor de 

lezer een goed beeld krijgt van de variatie die er in het landschap te vinden is. Ook 

het veenkoloniale landschap is hier onderdeel van, maar er wordt niet uitgebreid 

 
14 Groenendijk & Waterbolk, 1998.  
15 Groenendijk, 1997.  
16 Schuurman, 2002. 
17 Tamis, 2006.  
18 Schroor & Meijering, 2007.  
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aandacht aan besteed. In datzelfde jaar verschijnt het werk Westerwolders over 

Vroeger. De schrijver A. Buursma legt in dit boek de geschiedenis van Westerwolde 

in de twintigste eeuw vast door middel van ooggetuigenverslagen. Aan de hand 

van deze oral history worden ook ontwikkelingen in het landschap teruggehaald.19  

 

Een recente uitgave over het landschap van Westerwolde is het in 2013 

verschenen werk Westerwolde, over het landschap en de dorpen door E. Houting, 

K.R. de Poel en H. Vrijer. Het boek biedt een overzicht van de 

ontstaansgeschiedenis van het landschap en de dorpen in Westerwolde.20 Hoewel 

deze publicatie over verschillende dorpen in Westerwolde gaat, wordt er slechts 

summier aandacht besteed aan de verveningen en het ontstaan van veenkoloniën 

in de streek. De focus ligt meer op de ontwikkeling van het esdorpenlandschap 

met de bijbehorende beekdalen, de historische boerderijen en landschappelijke 

ontwikkelingen in de twintigste eeuw.  

 

1.3 Probleemstelling  

 

Uit de stand van onderzoek komt naar voren dat er vanuit diverse disciplines 

onderzoek is gedaan naar veenkoloniën in de provincie Groningen. Daarbij staan 

echter vaak de grotere veenkoloniën in Groningen centraal, bijvoorbeeld Veendam, 

Hoogezand, Sappemeer of de beide Pekela’s. De ontstane veenkoloniën in 

Westerwolde zijn in vergelijking daarmee vaak onderbelicht of worden soms 

helemaal niet behandeld.   

 

Daarnaast zijn er ook verscheidene werken gepubliceerd over het landschap van 

Westerwolde. Hierin worden de verveningen en het ontstaan van veenkoloniën 

over het algemeen wel behandeld. Toch blijft dit meestal bij een beschrijving van 

de belangrijkste ontwikkelingen. Een meer gedetailleerd onderzoek blijft 

doorgaans achterwege, een enkele uitzondering daargelaten. Bovendien is er in 

deze literatuur geen consensus te vinden over waar het veenkoloniale 

landschapstype aan te treffen is in Westerwolde. Delvigne en Koopman stellen 

namelijk dat er zowel in het westen als in het oosten van Westerwolde 

veenkoloniën te vinden zijn.21 Ook Buursma et al. gaan hierin mee.22 Tamis geeft 

daarentegen aan dat er juist alleen in westen sprake is van veenkoloniën.23 Ook 

Gerding behandeld in zijn onderzoek alleen de turfproductie van de venen aan de 

westzijde van Westerwolde.24   

 

Dit onderzoek heeft als doel om uitvoeriger in te gaan op de verveningen en 

veenkoloniën in Westerwolde. Dit wordt gedaan door middel van een overzicht van 

de veengebieden en de bijbehorende verveningen. Daarbij zal onderbouwd worden 

 
19 Buursma, 2007. 
20 Houting, De Poel & Vrijer, 2013.   
21 Delvigne & Koopman, 1991, 63. 
22 Buursma et al., 2009, 233-234. 
23 Tamis, 2006, 92-93. 
24 Gerding, 1995, 95-96.  
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welke nederzettingen wel en welke niet beschouwd kunnen worden als 

veenkoloniaal. Vervolgens zal er één specifieke veenkolonie nader bestudeerd 

worden middels een detailstudie. De historie van deze nederzetting komt namelijk 

nauwelijks ter sprake in de literatuur. Hierdoor wordt de kennis over het 

veenkoloniale landschapstype in Westerwolde verder aangevuld.  

 

1.4 Afbakening van het onderzoek 

 

Ruimtelijke afbakening 

Dit onderzoek richt zich op verveningen en het ontstaan van veenkoloniën in de 

streek Westerwolde. De streek ligt in het zuidoosten van de provincie Groningen, 

tegen de grens met Duitsland aan. In 2018 werd de gemeente Westerwolde 

opgericht, maar deze gemeente omvat niet exact hetzelfde grondgebied dat ooit 

tot de historische streek Westerwolde werd gerekend. Over de precieze grenzen 

van de streek bestond lange tijd discussie en deze zijn ook nooit volledig 

vastgelegd.   

 

Eeuwenlang was het gebied grotendeels ingesloten door veenmoerassen, behalve 

in het noorden. In de Middeleeuwen vormden de kerspelen Onstwedde, 

Vlagtwedde, Wedde, Sellingen en Vriescheloo het zelfstandige ‘Landschap 

Westerwolde’.25 Verder noordelijker lagen dorpen als Blijham en Bellingwolde. 

Deze dorpen oriënteerden zich steeds meer op Westerwolde toen er in de Late 

Middeleeuwen zware dijkdoorbraken plaatsvonden en de Dollard een stuk verder 

landinwaarts kwam te liggen.26 Tot dan toe bestond Westerwolde uit een aantal 

dorpen met vage grenzen in het omliggende veengebied. Pas tijdens de 

grootschalige verveningen in de provincie Groningen werden de grenzen voor een 

deel vastgelegd. 

 

Ten eerste werd er een grens bepaald tussen de venen van beide Pekela’s en de 

venen die behoorden tot Westerwolde. Deze grens werd in 1650 getrokken in de 

vorm van een sloot, genaamd de Barkelazwet. Tot deze sloot mochten vervolgens 

de venen van de Pekela’s afgegraven worden.27 In dezelfde eeuw werd ook de 

grens gemarkeerd in de vorm van een greppel tussen de provincies Groningen en 

Drenthe, genaamd de Semslinie. Deze grens werd vervolgens nog meermalen 

gewijzigd en kwam pas in 1817 vast te liggen.28 Aan de oostzijde werd in 1824 de 

rijksgrens tussen Groningen en Duitsland vastgelegd.29 Alleen aan de noordzijde 

werd de streek Westerwolde nooit begrensd. 

 

 
25 Gras, 1991, 15.  
26 Delvigne & Koopman, 1991, 16-17. 
27 Delvigne & Koopman, 1991, 18.  
28 Tamis, 2006, 26-27.  
29 Groenendijk & Waterbolk, 1998, 77. 
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Figuur 1.2: De grenzen van Westerwolde. Aan de westzijde wordt de streek begrensd door 

de Barkelazwet. Verder naar het zuiden ligt de grens met de provincie Drenthe en in het 

oosten de rijksgrens met Duitsland.     
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Chronologische afbakening 

De verveningen in Westerwolde begonnen pas in de tweede helft van de 

negentiende eeuw. In deze periode ontstonden vervolgens ook meerdere 

veenkoloniën als nieuwe nederzettingen. De verveningen in de streek waren 

grotendeels rond 1920 voltooid. Daarom richt dit onderzoek zich voornamelijk op 

de periode 1850-1920. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de periode 

voorafgaand aan de verveningen, met name de eerste helft van de negentiende 

eeuw.    

 

Thematische afbakening  

Dit onderzoek omvat het ontstaan van veenkoloniën en de bijbehorende 

verveningen in Westerwolde. Onder vervening wordt verstaan de grootschalige en 

systematisch opgezette turfwinning, bedoeld voor de commerciële markt.30 

Verschillende soorten veen zijn na gedroogd te zijn goed brandbaar. Na het drogen 

wordt veen turf genoemd en dit was eeuwenlang een belangrijke brandstof tot de 

opkomst van steenkool, aardolie en aardgas.31  

 

Door de uitgevoerde verveningen ontstond het turfwinningslandschap. Barends et 

al. onderscheiden twee soorten turfwinningslandschappen: het veenkoloniale 

landschap en het vergraven agrarische veenlandschap.32 In het laatstgenoemde 

landschap was sprake van natte vervening, waarbij turf werd gewonnen onder de 

grondwaterspiegel. Deze uitgebaggerde turf werd vervolgens verscheept naar de 

afzetmarkt. Het veenkoloniale landschap ontstond juist door droge vervening, 

waarbij turf werd afgegraven boven de grondwaterspiegel. Dit resulteerde in een 

rechtlijnig en open landschap, waarbij er sprake is van rechte wegen en 

watergangen en lineaire nederzettingen. Na de verveningen werd de ondergrond 

vaak gebruikt voor agrarische activiteiten. In een deel van Westerwolde is dit 

veenkoloniale landschap aan te treffen.     

 

Tijdens de verveningen ontstonden vaak nieuwe nederzettingen, oftewel 

veenkoloniën. Stol geeft hiervoor een definitie: “Een veenkolonie is een 

nederzetting waarvan de ruimtelijke hoofdstructuur ten behoeve van de 

commerciële turfwinning is aangelegd”.33 Dit houdt onder andere in dat er 

waterwegen zoals kanalen en wijken werden aangelegd, met een bijbehorend 

wegenstelsel. Door deze ontsluiting kon er grootschalige turfwinning plaats vinden.   

 

 

 

 

 

 

 
30 Barends et al., 2010, 81.  
31 Stouthamer et al., 2015, 377. 
32 Barends et al., 2010, 81-83. 
33 Stol, 1998, 135. 
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1.5 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 

Dit onderzoek naar veenkoloniën in Westerwolde is te verdelen in een tweetal 

onderzoeksthema’s. Per thema is een onderzoeksvraag opgesteld, aangevuld met 

een aantal deelvragen.  

De twee thema’s zijn als volgt: 

1.  Overzicht van de veenkoloniën in Westerwolde 

2.  Detailstudie naar de verveningen bij de veenkolonie Alteveer 

 

Thema 1: Overzicht van de veenkoloniën in Westerwolde 

Binnen dit eerste thema wordt een overzicht vervaardigd van de veenkoloniën die 

in Westerwolde ontstonden.  

 

Onderzoeksvraag 1: Hoe vond de ontwikkeling van veenkoloniën plaats in 

Westerwolde?  

 

Hierbij komen de volgende deelvragen aan de orde: 

- Hoe ontwikkelde het natuurlijke veenlandschap zich in Westerwolde? 

- Wat voor invloed had dit veen op de bewoning in Westerwolde? 

- Wat voor invloed hadden de verveningen buiten de streek op Westerwolde? 

- Welke veengebieden waren er rond 1850 in Westerwolde te onderscheiden? 

- Welke veenkoloniën zijn door de verveningen ontstaan en welke kenmerken 

hebben deze? 

- Wat is er in het huidige landschap terug te zien van het veenkoloniale 

verleden? 

 

Thema 2: Detailstudie naar de verveningen bij de veenkolonie Alteveer 

Nadat een uitgebreid overzicht is vervaardigd van de veenkoloniën in Westerwolde 

wordt er naar één specifieke veenkolonie een detailstudie verricht. Deze studie 

richt zich op het streekdorp Alteveer nabij Onstwedde.  

 

Onderzoeksvraag 2: Hoe ontwikkelde het landschap bij het huidige Alteveer zich 

van veenlandschap naar veenkoloniaal landschap en welke organisatorische 

aspecten kwamen hierbij kijken?   

 

Binnen dit thema ligt eerst de focus op het landschap en de 

grondbezitsverhoudingen vóór de verveningen (1826-1871). Daarbij horen de 

volgende deelvragen: 

 

- Hoe kwam in de jaren 1826-1831 de overgang van gemeenschappelijk naar 

particulier bezit in de venen van Alteveer tot stand? 

- Welke relatie had deze overgang met de 19e-eeuwse markescheiding van 

Onstwedde? 

- Wat was de invloed van de markescheiding op het veenlandschap?  

- Welk nut hadden de venen voor de gebruikers voorafgaand aan de 

verveningen? 
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Vervolgens wordt het landschap en de organisatie tijdens de verveningen 

behandeld (1871-1920). Daarvoor zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

 

- Met welke doelen zijn in 1871 het veenschap en in 1884 het waterschap 

Alteveer opgericht?  

- Wat was de rol van deze organisaties gedurende de verveningen bij 

Alteveer? 

- Welke veranderingen vonden plaats in het landschap tijdens de 

verveningen? 

 

1.6 Bronnen en onderzoeksmethoden 

 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek wordt een interdisciplinaire aanpak 

gehanteerd. Dit houdt in dat er verschillende onderzoeksmethoden worden 

aangewend om de gestelde vragen te beantwoorden. De gebruikte 

onderzoeksmethoden en daarbij behorende bronnen worden hieronder nader 

toegelicht.  

 

Literatuurstudie 

Uit de stand van onderzoek is reeds duidelijk geworden dat er al verscheidene 

werken over de streek Westerwolde en over veenkoloniën in de provincie 

Groningen zijn verschenen. Er wordt daarom gedeeltelijk gebruik gemaakt van 

deze literatuurstudie voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.  

 

Cartografisch onderzoek 

Voor dit onderzoek worden diverse kaarten geraadpleegd. Kaartanalyses van zowel 

topografische als thematische kaarten zijn van belang voor het beantwoorden van 

de onderzoeksvragen. Topografische kaarten zoals de Topografische en Militaire 

Kaarten uit de negentiende eeuw en de Bonnebladen uit de twintigste eeuw spelen 

hierin een grote rol. Daarnaast worden ook kaarten uit eerdere eeuwen gebruikt, 

bijvoorbeeld bladen uit de Hottinger atlas. Ook worden thematische kaarten 

bestudeerd, zoals hoogtekaarten en paleografische kaarten.  

 

Archiefonderzoek 

Tevens wordt in dit onderzoek gebruikt gemaakt van primaire bronnen uit 

historische archieven. Als naslagwerk voor archiefonderzoek naar Westerwolde is 

het boek Bronnen voor de Geschiedenis van Westerwolde erg nuttig. Dit in 1991 

verschenen werk van H. Gras biedt een zeer uitgebreid overzicht van de historische 

archiefbronnen die betrekking hebben op Westerwolde en waar deze bronnen te 

vinden zijn.34 Er wordt aandacht besteed aan archieven en andere instellingen in 

de streek zelf en in de regio, zoals Groningen en Drenthe. Daarnaast komen ook 

archieven in Den Haag, Duitsland, Brussel en Parijs aan de orde, maar hier zijn 

 
34 Gras, 1991.  



12 
 

voornamelijk middeleeuwse archiefstukken te vinden. Bovendien worden in het 

boek ook enige belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Westerwolde 

behandeld, waardoor de genoemde archiefstukken in historisch perspectief 

geplaatst kunnen worden. Wel moet er rekening gehouden worden met eventuele 

achterhaalde informatie, aangezien het boek al enige decennia geleden 

verschenen is.     

 

De archiefstukken die van belang zijn voor dit onderzoek komen hoofdzakelijk uit 

de negentiende en twintigste eeuw. Zeer bruikbaar zijn bijvoorbeeld de stukken 

van het Veenkantoor, stukken van de rechtbank van eerste aanleg te Winschoten, 

relevante gemeenteverslagen en waterschapkaarten.   

 

Veldverkenning 

Door middel van veldonderzoek wordt het studiegebied verkend en geobserveerd. 

Daardoor wordt het mogelijk om een indruk te krijgen van de huidige situatie van 

het gebied en er worden hiervan ter plekke foto’s gemaakt.    

 

Onderzoeksmethoden per thema 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen van de twee thema’s zijn 

verschillende combinaties van onderzoeksmethoden gebruikt. Bij het eerste thema 

ligt de nadruk meer op literatuuronderzoek, kaartanalyses en veldverkenning. Bij 

het tweede thema wordt er juist meer archiefonderzoek, kaartanalyses en in 

mindere mate literatuuronderzoek toegepast. 
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Hoofdstuk 2: Ontwikkeling van veenkoloniën in 

Westerwolde 
 

2.1 Inleiding 

 

De ontwikkeling van het landschap in Westerwolde wordt door de eeuwen heen 

gedomineerd door de aanwezigheid van veengebieden. Eeuwenlang werd de 

streek afgesloten van de buitenwereld door een metershoog en nauwelijks 

doorgaanbaar veenmoeras. Door grootschalige verveningen in de negentiende en 

twintigste eeuw verdween dit veen en vond er een ingrijpende omvorming van het 

landschap plaats.  

 

In dit hoofdstuk wordt door middel van literatuuronderzoek, het bestuderen van 

oude kaarten en veldverkenning toegewerkt naar een overzicht van de 

veenkoloniën die in de loop der tijd ontstaan zijn door de verveningen in 

Westerwolde. Omdat het veen eeuwenlang aanwezig was en daarom een grote 

invloed had op de landschapsgeschiedenis van Westerwolde, wordt het zinvol 

geacht om eerst een beeld te schetsen van Westerwolde vóór de verveningen. 

Daarom wordt in grote lijnen de ontwikkeling van het landschap besproken, 

alsmede de bewoningsgeschiedenis, aangezien beide voor een groot deel werden 

beïnvloed door veen. In de rest van de provincie Groningen waren de verveningen 

al eerder begonnen dan in Westerwolde. Deze verveningen zullen in globale lijnen 

worden besproken en tevens komt aan de orde welke invloed deze hadden op 

Westerwolde.  

 

 
Figuur 2.1: Gebiedsimpressie in de omgeving van Rhederveld, nabij de grens met 

Duitsland. Van de eens zo uitgestrekte veengebieden is in de huidige tijd niets meer terug 

te vinden.  

 

Vervolgens worden de verschillende veengebieden van Westerwolde verkend. In 

de tweede helft van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw 

vinden de verveningen in Westerwolde grotendeels plaats. De destijds aanwezige 

veengebieden worden besproken. Door grootschalige verveningen verdwenen 
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deze gebieden en ontstonden veenkoloniën. Er wordt vervolgens een overzicht 

gegeven van het ontstaan en de kenmerken van deze veenkoloniën. In eerste 

instantie lijken deze op elkaar, maar na het bestuderen blijken de veenkoloniën 

van Westerwolde toch onderling aanzienlijk te verschillen. Aansluitend wordt er 

aangegeven wat er in het huidige landschap nog terug te herleiden is naar het 

veenkoloniale verleden.  

 

2.2 Ontwikkeling van het landschap  

 

Glaciale afzettingen 

Waarom zijn bepaalde gebieden in Westerwolde bedekt geweest met veen, terwijl 

andere gedeelten hier niet mee te maken kregen? Om dit te weten te komen is 

het van belang om een beeld te krijgen van enkele belangrijke 

landschapsvormende processen die een grote invloed hebben gehad op het 

landschap van Westerwolde. Kenmerkende onderdelen van het landschap zijn 

vooral gevormd tijdens de laatste fasen van het Pleistoceen en het daaropvolgende 

Holoceen. Het Pleistoceen kenmerkt zich als de periode met glacialen en 

interglacialen. IJstijden en tussentijdse warmere perioden wisselden elkaar af. 

Vooral de laatste twee glacialen van het Pleistoceen hebben grote invloed gehad 

op Westerwolde met betrekking tot bijvoorbeeld reliëfvorming en afzettingen. Het 

Saalien was het voorlaatste glaciaal (238.000 tot 126.000 jaar geleden). Tijdens 

dit glaciaal kwam het landijs richting Nederland. Uiteindelijk lag ongeveer de helft 

van het huidige Nederland bedekt onder landijs, waaronder ook Westerwolde. De 

bewegingen van het landijs vielen een tijdlang stil, waardoor zand- en 

keileemlagen werden opgestuwd tot lage heuvels. Vervolgens kwam het ijs weer 

in beweging, waardoor deze ontstane heuvels weer werden afgerond. 

Tegenwoordig zijn deze keileemheuvels bijvoorbeeld nog terug te vinden bij 

Vlagtwedde en Onstwedde.35  

 

 
35 Delvigne & Koopman, 1991, 22-25. 
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Figuur 2.2: Fragment uit het Actueel Hoogtebestand Nederland. Op deze kaart staan de 

Onstwedder Holte, Tichelberg en Hasseberg aangegeven. Deze keileemheuvels liggen 

opvallend hoger dan de omliggende omgeving.  

 

 
Figuur 2.3: Een markante keileemheuvel in Westerwolde is de Hasseberg, gelegen nabij 

de Duitse grens ten oosten van Sellingen. Ook tegenwoordig zijn de hoogteverschillen nog 

goed te onderscheiden in het landschap.  
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Na het Saalien volgde het interglaciaal Eemien, waarin er sprake was van een 

relatief warmer klimaat. Vervolgens kwam er nog één glaciaal, waarbij het landijs 

Nederland niet bereikte, maar wel degelijk invloed had. Tijdens dit Weichselien 

heerste er in Nederland een poolklimaat. Dit ging gepaard met weinig begroeiing, 

waardoor de wind grote invloed kreeg op de vorming van het landschap. Er is 

destijds een dik pakket dekzand afgezet in Nederland, waardoor er reliëf ontstond. 

In Westerwolde is dit eveneens terug te vinden. De zichtbaar hoger gelegen 

heuvels van Westerwolde bestaan dus uit keileem en dekzand.36 Deze 

hoogteverschillen zullen later een grote rol gaan spelen in de 

bewoningsgeschiedenis van Westerwolde.  

 

Veenvorming 

Na het Weichselien brak het Holoceen aan. Het klimaat werd warmer, waardoor 

het afsmelten van landijs plaatsvond en dit steeds noordelijker kwam te liggen. 

Dit had als gevolg dat de zeespiegel steeg en vervolgens ook de grondwaterstand 

hoger werd. Zodoende werd het klimaat vochtiger. In de beginperiode van het 

Holoceen (Preboreaal) was er nog sprake van afzetting van dekzand door de wind. 

Toen het warmer werd, vond er begroeiing plaats en ontwikkelden bossen zich. 

Hierdoor vond er geen verstuiving van zand meer plaats.37  

 

Door de stijging van de grondwaterstand en een neerslagoverschot deden zich 

zeer gunstige omstandigheden voor in de vorming van veen. Veen bestaat uit 

gehumificeerde plantenresten. In vochtige gebieden worden plantenresten minder 

snel afgebroken dan dat deze zich ophopen. Zo ontstaat er veen als een ter plekke 

gevormde afzetting. In het Preboreaal en het daaropvolgende Boreaal vond er in 

Nederland lokaal veenvorming plaats. Intussen werd het klimaat nog vochtiger, 

waardoor er vanaf de aansluitende periode na het Boreaal, genaamd het 

Atlanticum, steeds meer veenvorming plaatsvond, in steeds grotere gebieden.38 

Vooral de zeer snelle stijging van de grondwaterstand in het midden-Atlanticum 

was hier de oorzaak van.39  

 

 
36 Haartsen & Brand, 2009, 10.  
37 De Smet, 1969, 16. 
38 Stouthamer, Cohen en Hoek, 2015, 237. 
39 Groenendijk, 1997, 63-64. 
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Figuur 2.4: Het Bargerveen in Drenthe is het laatste resterende hoogveen in Nederland dat 

behoort tot het eens zo uitgestrekte Bourtangermoeras. Ook in Duitsland zijn nog restanten 

te vinden.     

 

Het landschap van Westerwolde onderging een grote verandering toen er ook daar 

veenvorming plaatsvond. Na het Pleistoceen was er sprake van een 

zandondergrond met een golvend karakter. De dikte van dit dekzandpakket 

varieerde van plek tot plek, maar was in het algemeen ongeveer 10 meter dik.40  

Daarnaast waren er plaatselijk verhogingen te vinden die bestonden uit dekzand 

of keileem. In het Holoceen kwamen grote delen van de streek onder veen te 

liggen. Allereerst vond er veenvorming plaats langs de oevers van meertjes in de 

lagere delen van het landschap. Dit veen was afhankelijk van de grondwaterstand 

en wordt ook wel laagveen genoemd. Toen het klimaat vochtiger werd, groeide 

het veen steeds meer boven de grondwaterspiegel uit. Dit veen werd gevoed door 

regenwater en wordt hoogveen genoemd.41 

 

De verschillende veencomplexen groeiden steeds door en raakten op den duur 

aaneengesloten met elkaar. Als gevolg hiervan ontstond er een veengebied van 

meer van 300.000 hectare, verspreid over Nederland en Duitsland.42 Dit 

Bourtangermoeras was het grootste aaneengesloten hoogveencomplex van 

Europa. Het veenmoeras reikte van de Hondsrug in Drenthe en Groningen tot de 

Eems in Duitsland, van de Dollard in Groningen tot de rivier de Vecht in Overijssel. 

Het noordelijke gedeelte van het moeras werd in tweeën gedeeld door de heuvels 

en zandgronden van Westerwolde.43 Zowel de oostelijke als de westelijke 

veencomplexen van Westerwolde hingen samen met het Bourtangermoeras.  

 

 
40 De Smet, 1969, 15-16.  
41 Stouthamer, Cohen en Hoek, 2015, 239-240. 
42 Haartsen en Brand, 2009, 11.  
43 Keuning, 1933, 7. 
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Figuur 2.5: Verspreiding van veen in het noorden van Nederland en een gedeelte van 

Duitsland. De donkergrijze gebieden zijn hoogveen, de lichtgrijze gebieden geven het 

laagveen weer. De omvang van het Bourtangermoeras valt op. Het is een groot 

aaneengesloten geheel. De rode rechthoek geeft de globale ligging van Westerwolde weer.   

 

Uiteindelijk zijn grote delen van Westerwolde langzaam overwoekerd door het 

veen. De lagergelegen delen van het landschap werden bedekt. De grotere 

veencomplexen waren vermoedelijk hoger dan drie meter. De kleinere complexen 

zijn waarschijnlijk tussen de twee en drie meter hoog geweest. Plaatselijk waren 

kleine meren en plassen te vinden, waaruit riviertjes ontsprongen die van het 

zuiden naar het noorden stroomden.44 Er bleef een zandgebied langs de riviertjes 

van Westerwolde over dat alleen nog toegankelijk was vanuit het noorden. Deze 

riviertjes stroomden dusdanig snel, dat veengroei niet plaats kon vinden. Daardoor 

werden de zandgronden langs de beken niet bedekt met veen. Daarnaast waren 

nog enkele dekzandruggen zichtbaar boven het veen. Deze ruggen worden ook 

wel ‘tangen’ genoemd en zouden eeuwen later geliefde plekken worden voor 

bewoning.45 

 

 

 

 
44 De Smet, 1969, 19.  
45 Delvigne & Koopman, 1991, 31-32. 
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Figuur 2.6: Verspreiding van het veen bij 

Westerwolde. Enkele beken die door de streek 

lopen ontspringen in het veengebied en 

stromen te snel voor veenvorming. Op deze 

afbeelding zijn ook de ruggen in het veen te 

onderscheiden, de zogenoemde ‘tangen’.  

 

2.3 Bewoning van Westerwolde tot de verveningen 

 

Westerwolde kent een lange geschiedenis van bewoning. Al lang voordat het 

gebied geïsoleerd werd door het steeds verder groeiende veen, is het reeds bevolkt 

geweest. Het beekdallandschap in de streek vormde een aantrekkelijke 

vestigingsplaats. Prehistorische bewoning vond vooral plaats op hoge rivierduinen 

langs de beken.46 Er zijn diverse archeologische vondsten gedaan die de bewoning 

in de streek illustreren. Uit het neolithicum (5000-2000 v. Chr.) duiden 

bijvoorbeeld voorwerpen zoals stenen werktuigen en aardewerkvormen op 

bewoning.47 Daarnaast begon in de laatste fase van het neolithicum de veengroei 

in Westerwolde serieuze proporties aan te nemen.  

 

Uit de perioden volgend op het neolithicum zijn eveneens herkenbare sporen van 

bewoning in Westerwolde ontdekt. Uit de bronstijd (2000-800 v. Chr.) zijn 

bijvoorbeeld op verscheidene plekken grafheuvels gevonden.48 De veengroei ging 

gestaag door en sloot het stroomgebied van de Westerwoldse beken in. Daardoor 

stagneerde de afwatering. Toen groeide het veen zelfs op plekken waar het water 

voorheen goed kon wegstromen. Hierdoor gingen veel weidegebieden verloren die 

voor de bewoners zo belangrijk waren.49 Uit de ijzertijd (800-12 v. Chr.) zijn 

vervolgens nog urnenvelden en prehistorische akkercomplexen (celtic fields) als 

 
46 Groenendijk & Waterbolk, 1998, 35.  
47 Groenendijk, 1997, 218-221; Groenendijk & Waterbolk, 1998, 40-42.  
48 Groenendijk & Waterbolk, 1998, 49-51. 
49 Groenendijk & Waterbolk, 1998, 13 & 36.  
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belangrijke archeologische vondsten aangemerkt.50 Maar ook gedurende deze 

periode vond er alsmaar veenvorming plaats, waardoor het bewoonbare areaal 

aanzienlijk verminderde. Als gevolg van het steeds verder overwoekerende veen 

is de bevolking in enkele eeuwen tijd sterk gekrompen en zijn de nog resterende 

bewoners rond 200 v. Chr. uit Westerwolde vertrokken.51  

 

 
Figuur 2.7: In 1943 werden er bij Wessinghuizen nabij Wedde urnenvelden ontdekt. De 

urnen werden door de toenmalige bevolking begraven en gemarkeerd door greppels. In dit 

geval waren deze greppels sleutelgatvormig.   

  

 
50 Groenendijk, 1997, 221-225.  
51 Buursma et al., 2009, 21-24. 



21 
 

5500 v. Chr.            2750 v. Chr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 v. Chr. 

 

Figuur 2.8: De paleografische kaarten geven de ontwikkeling van het veen in Drenthe en 

Groningen weer van 5500 v. Chr. tot 500 v. Chr. De bruine gebieden zijn de veengebieden. 

De globale ligging van Westerwolde is rood omcirkeld. Uiteindelijk had het veen 

Westerwolde behoorlijk overwoekerd.   
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Na deze leegloop van Westerwolde duurde het een aantal eeuwen voordat de 

streek weer opnieuw bevolkt werd. Dit gebeurde vermoedelijk pas in de zevende 

of achtste eeuw. Er zijn namelijk geen archeologische vondsten gedaan die kunnen 

wijzen op tussentijdse bewoning in Westerwolde.52 De nieuwe bewoners kwamen 

waarschijnlijk uit het oosten, waardoor de naam ‘Westerwolde’ werd toegekend 

aan het gebied. Echter bestaat ook de mogelijkheid dat het gebied bevolkt werd 

vanuit het noordelijk gelegen kustgebied.53 In het gebied moeten naast veen ook 

veel bossen zijn geweest op de hoger gelegen delen in het landschap. De hogere 

dekzandruggen langs de riviertjes, maar ook de enkele tangen staken namelijk 

nog steeds boven het veen uit. Bij deze ruggen stroomden kleine riviertjes, de 

Ruiten Aa, de Mussel Aa en het Pagediep, waardoor er goede omstandigheden 

ontstonden voor permanente bewoning. Deze riviertjes vonden hun oorsprong in 

het zuidelijke veengebied en stroomden naar het noorden richting de Dollard. De 

oudste vroegmiddeleeuwse nederzettingen zijn te vinden op de dekzandruggen in 

het landschap. Dit waren Wedde, Onstwedde, Vlagtwedde en Sellingen. Op den 

duur vormden deze nederzettingen samen met het in het noorden gelegen 

Vriescheloo de vijf belangrijke kerspelen (kerkgemeentes) van Westerwolde.54  

 

Het natuurlijke landschap werd in de loop van de middeleeuwen langzaam maar 

zeker in cultuur gebracht. Tot de volle middeleeuwen was er sprake van 

kleinschalige agrarische activiteiten. Daardoor traden er nog weinig permanente 

veranderingen op in het landschap. Dit veranderde echter vanaf de Volle 

Middeleeuwen. Er vond een omslag plaats in de agrarische bedrijfsvoering.55 De 

landbouw werd bedreven door een samenhangend agrarisch systeem. Er was 

sprake van essen: collectieve akkerlandcomplexen die op hoger gelegen gronden 

bij de dorpen lagen. Daarnaast waren er gemeenschappelijke wei- en hooilanden 

in de beekdalen en vond er beweiding door middel van schapen plaats op de 

woeste veengronden.56 Wedde, Onstwedde, Vlagtwedde en Sellingen ontwikkelden 

zich tot relatief grote esdorpen. Na verloop van tijd nam de bevolking steeds meer 

toe. Daarom trokken mensen naar de lager gelegen en kleinere dekzandkoppen in 

het landschap. Hier ontstonden kleinere gehuchten rondom de oudere kernen, met 

veelal kleinere essen.57 Zo ontstonden er in Westerwolde verschillende 

nederzettingen met essen waarbij er bij de essen onderling overeenkomsten, maar 

ook samenhangende verschillen te vinden zijn. Naaijer heeft voor deze essen in 

Westerwolde een typologie ontwikkeld, bestaande uit drie categorieën. Deze drie 

categorieën zijn: dorpsessen op grote grondmorene- en dekzandruggen, essen op 

middelgrote dekzandruggen en individuele bouwlandkampen op kleine 

dekzandkoppen.58  

 

 
52 Groenendijk, 1997, 235.  
53 Groenendijk & Waterbolk, 1998, 15.  
54 Van der Veen, 2011, 79.  
55 Baas, 2001, 67. 
56 Stuurgroep Oost en Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën, 2006, 22-25. 
57 Delvigne & Koopman, 1991, 59. 
58 Naaijer, 2019, 78-82. 
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Figuur 2.9: Dit fragment van de kaart van Christiaan sGrooten uit 1573 geeft de 

belangrijkste kerspelen in de streek weer: Wedde, Vlagtwedde, Onstwedde, Sellingen en 

Vriescheloo. In het westen van Westerwolde ligt tevens de nederzetting Thorns, dat 

mogelijkerwijs de oude benaming is van het huidige buurschap Hoorn. Deze kaart laat 

eveneens duidelijk zien dat Westerwolde omringd werd door veengebieden.  

 

Vanaf de zestiende eeuw begon kwam er tevens steeds meer bewoning op de 

kleinere zandruggen in het veen, de zogenoemde ‘tangen’. Vanaf deze zandruggen 

werd een begin gemaakt om het veen te ontginnen. De zandrug was in dit geval 

de ontginningsas, die als beginpunt diende voor de ontginning van de omgeving.59 

Deze randveenontginningen vonden op kleine schaal plaats en hadden als doel om 

landbouwgrond te creëren.60 Kenmerkend voor deze dorpen zijn de smalle 

opstrekkende verkaveling en de langgerekte bebouwingslinten.61 Voorbeelden van 

dergelijke streekdorpen in Westerwolde zijn Veenhuizen, Hoorn en Horsten. 

Laatstgenoemd voorbeeld is een gehucht gelegen nabij Musselkanaal. Horsten was 

al veel eerder bewoond geweest dan Musselkanaal zelf, dat pas halverwege de 

negentiende eeuw de eerste bewoning kreeg.62 

 
59 Delvigne & Koopman, 1991, 62. 
60 Baas, 2001, 67-69. 
61 Stuurgroep Oost en Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën, 2006, 22-25. 
62 Van der Ploeg, 1977, 106-108. 
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Figuur 2.10: Fragment van de Topografische en Militaire Kaart uit het jaar 1850. Het 

langgerekte bebouwingslint van de randveenontginning Horsten wordt weergegeven, 

evenals de kenmerkende opstrekkende verkaveling. De veldnaam ‘horst’ betekent 

overigens ‘zandkop in een laaggelegen gebied’: een heel sprekende naam hier. 

 

Niet ver ten zuiden van Westerwolde ligt het dorp Roswinkel op Drents 

grondgebied. Het dorp hoort tegenwoordig bij de provincie Drenthe, maar dit is 

niet altijd het geval geweest. Roswinkel was namelijk eeuwenlang georiënteerd op 

en tevens onderdeel van Westerwolde, omdat de aanwezige hoogveencomplexen 

het dorp isoleerden van de andere nederzettingen in Drenthe. Het dorp vormde 

om die reden het meest zuidelijke punt van Westerwolde.63 Roswinkel is eveneens 

een goed voorbeeld van een randveenontginning. Het dorp ontstond als een 

langgerekte nederzetting aan de rand van een omvangrijk veengebied. De 

bewoning vond plaats op een hogere zandrug en vandaar uit werden delen van het 

veengebied ontgonnen. Anders dan bij de eerdergenoemde randveenontginningen 

in Westerwolde ontstond er bij Roswinkel een tweede bewoningsas. Dit kwam 

mogelijk doordat door de voortdurende ontginningen in het veengebied de 

 
63 Gras, 1991, 15.  
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bouwakkers steeds verder van het dorp kwamen te liggen. De tweede bewoningsas 

lag ongeveer een halve kilometer verwijderd van de oorspronkelijke bewoningsas. 

Zo werden de afstanden op de akkers beter te overbruggen.64  

 

 
Figuur 2.11: In de periode 1773-1794 is de randveenontginning Roswinkel in kaart 

gebracht. Ook hier komt duidelijk de opstrekkende verkaveling in het veengebied naar 

voren, evenals de dubbele bewoningsassen gekenmerkt door erfbeplanting.  

 

Al die tijd bleef Westerwolde alleen toegankelijk via het noorden. Langs de in het 

noorden gelegen Westerwoldse Aa lag een zandpad waardoor het gebied niet 

compleet afgesloten was van de omgeving.65 De venen werden nog niet intensief 

gebruikt. Deze gronden werden gebruikt om schapen te weiden, plaggen te steken 

en om kleinschalig turf te winnen. Door de aanwezigheid van deze woeste gronden 

bleef Westerwolde eeuwenlang een geïsoleerd gebied. Uiteindelijk zouden pas 

vanaf de negentiende eeuw de grootschalige ontginningen van deze gronden hier 

verandering in brengen. 

 
64 Elerie, 1989, 77-81.  
65 Stuurgroep Oost en Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën, 2006, 22-25. 
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2.4 Verveningen in de provincie Groningen 

 

Eeuwenlang lag Westerwolde grotendeels geïsoleerd van de rest van de provincie 

Groningen. Dit zou echter veranderen tijdens de periode van de grootschalige 

turfwinning in de provincie. In deze paragraaf zal een beknopt overzicht worden 

geschetst van het verloop van deze verveningen en hoe deze uiteindelijk ook 

invloed zouden hebben op het landschap van Westerwolde.   

 

Commerciële turfwinning 

Zoals eerder weergegeven, lag een groot gedeelte van het zuidoosten van de 

provincie Groningen langdurig bedekt met het veen van het Bourtangermoeras.  

Aanvankelijk werd er op kleinschalige wijze gebruik gemaakt van deze gebieden 

door de bewoners die er toen leefden. Er werd bijvoorbeeld aan de randen van 

veencomplexen veen afgegraven om nieuwe landbouwgronden te creëren. Door 

deze randveenontginningen werden woeste gronden in cultuur gebracht. 

Daarnaast gingen bewoners ook zelf delen van het veen afgraven om als brandstof 

te gebruiken. Voorts had men geleerd om door middel van branden het veen 

geschikt te maken voor het verbouwen van enkele gewassen, zoals het telen van 

boekweit.66 Ten slotte vormde het veen ook een belangrijke verdedigingslinie.   

 

Dit kleinschalige gebruik van de veengebieden zorgde nog niet voor aanzienlijke 

veranderingen in het landschap. Naarmate de tijd vorderde veranderde dit. Aan 

het einde van de zestiende eeuw kwamen de eerste systematische en 

grootschalige verveningen op gang in de provincie Groningen. Deze commerciële 

turfwinning veroorzaakte in relatief korte tijd ingrijpende veranderingen in het 

landschap.67 

 

Deze nieuwe systematische manier van vervenen ging gepaard met de aanleg van 

langgerekte kanalen en wijken. Vooraf aan dit proces van kanalisatie was het 

belangrijk om het te vervenen gebied te ontwateren, zodat het veen kon drogen 

en inkrimpen. Daarom werden enkele jaren voor de kanalisatie ontwateringssloten 

en greppels gegraven.68 Daarna werden de voormalige veenstroompjes 

gekanaliseerd. Vervolgens werden loodrecht op deze kanalen de wijken gegraven. 

Op deze manier kon het veen gelijkmatiger worden afgegraven.69 De kanalen 

hadden een dubbele functie. Zo kon het overtollige water worden afgevoerd, maar 

ook konden de gestoken turven worden vervoerd.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 
66 De Smet, 1969, 21.  
67 De Smet, 1969, 10-14. 
68 De Smet, 1969, 28. 
69 De Smet, 1969, 5. 
70 Van Dijk en Foorthuis, 1994, 11.  
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Figuur 2.12: Een turfschip op het Schuitendiep in Groningen in de periode 1910-1920. De 

gestoken turf werd over water vervoerd en naar Groningen gebracht.  

 

Deze systematische manier van afgraven is niet toevalligerwijs tot stand gekomen. 

Aan het einde van de Middeleeuwen en aan het begin van de vroegmoderne 

periode groeiden de Nederlandse steden. Als gevolg hiervan nam ook de vraag 

naar brandstof toe. Er was sprake van een tekort aan hout, waardoor de opkomst 

van turf plaatsvond als betaalbaar alternatief.71 Het veen van het 

Bourtangermoeras was uitermate geschikt als brandstof. Dit hoogveen groeide in 

een voedselarm milieu en bestond uit weinig minerale bestanddelen. Nadat het 

gedroogd en afgegraven werd, werden er blokken turf gestoken. Dit kon erg goed 

branden, waardoor turf een belangrijke brandstof werd gedurende de eeuwen die 

volgden.72  

 

Door de commerciële turfwinning kwam er een einde aan het uitgestrekte centrale 

gedeelte van het Bourtangermoeras. Dit gedeelte lag ver van de bewoonde wereld 

en was voorheen niet aangetast geweest. Het veen was namelijk moeilijk 

begaanbaar. Daarnaast lag er genoeg veen bij de nederzettingen aan de rand van 

het veengebied. Voor de randveenontginningen was er geen aanleiding om dieper 

in het veen turf te winnen. Bovendien hadden de bewoners niet voldoende 

middelen om het centrale gedeelte te ontginnen.73   

 

 

  

 
71 Baas, 2001, 19.  
72 Stouthamer, Cohen en Hoek, 2015, 377.  
73 Keuning, 1933, 59.  
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Rol van de Stad 

Door de commerciële verveningen in Groningen kwam er landbouwgrond 

beschikbaar waar destijds veel behoefte naar was. Toch duurde het tot de 

zeventiende eeuw voordat het veen grootschalig werd afgegraven. De 

belangrijkste verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat er in de voorgaande eeuwen 

beperkte mogelijkheden waren voor ontwatering, waardoor de turfwinning werd 

bemoeilijkt.74 Na de Middeleeuwen kwamen er meer mogelijkheden, maar de 

voornaamste oorzaak voor de verveningen in de provincie was dat de stad 

Groningen een groot gedeelte van de veengronden in handen kreeg. Deze 

veengronden waren eeuwenlang het eigendom geweest van kloosters in de 

provincie. Dit veranderde echter tijdens de tachtigjarige oorlog. In 1594 sloot het 

voorheen Spaansgezinde Groningen zich aan bij de andere opstandige gewesten 

tijdens de zogenoemde Reductie van Groningen. Vervolgens werd het katholieke 

bezit geconfisqueerd door de calvinisten en kwam het in eigendom van de stad.75 

Zo kwam ook het in Westerwolde gelegen klooster van Ter Apel met bijbehorende 

bezittingen en landerijen in het bezit van de stad Groningen.76   

 

De stad kreeg grote invloed op de commerciële verveningen in de provincie. 

Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw werden grote delen van het veen 

afgegraven. Onder leiding van de stad zijn tevens de oude veenkoloniën in 

Groningen ontstaan. De stad gaf de veengronden in eerste instantie uit aan 

individuele verveners. Zij mochten vervolgens dit land gebruiken om veen af te 

graven, tegen een relatief lage huur. De stad had namelijk als doel om de 

ontginning van nieuwe cultuurgrond te bevorderen. Het kwam ook voor dat 

compagnieën als tussenpersoon optraden. Zij zorgden dan tevens voor de aanleg 

van sloten en wijken.77  

 

Tijdens oudere verveningen in Groningen kon aan de stad de rol van veen-

exploitant toegeschreven worden. Vanaf de zeventiende eeuw tot en met de eerste 

helft van de achttiende eeuw werden de veengronden verhuurd en regelde de stad 

ook de aanleg van de nieuwe veenkoloniale nederzettingen. De aanwezige 

hoofdkanalen werden belangrijke plaatsen voor de vestiging van deze 

veenkoloniën, waarbij deze gekarakteriseerd werden door langgerekte 

lintbebouwing. Aan het eind van de zeventiende eeuw waren een reeks oude 

veenkoloniën in Groningen ontstaan. De grotere nederzettingen waren Oude en 

Nieuwe Pekela, Hoogezand, Sappemeer, Veendam en Wildervank. Daarnaast zijn 

er kleinere nederzettingen ontstaan aan de zijkanalen, zoals Borgercompagnie en 

Tripscompagnie. In de achttiende eeuw werden kanalen en wijken verlengd, 

waardoor de reeds in vervening gebrachte gebieden verder werden verveend, 

maar er werden geen nieuwe gebieden ontsloten.78 Ongeveer halverwege de 

 
74 Barends et al., 2010, 83.  
75 Van Dijk en Foorthuis, 1994, 9.  
76 Gras, 1991, 23-24.  
77 Schroor, 1999, 25-26.   
78 Keuning, 1933, 75.   
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achttiende eeuw waren de venen nagenoeg leeg, waardoor de stad zich op de 

ontsluiting van nieuwe gebieden ging richten.  

 

 
Figuur 2.13: De kanalen- en wijkenstelsels van de oude veenkoloniën in Groningen en 

enkele veenkoloniën in het noordoosten van Drenthe.  

 

De stad ging zich vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw richten op het 

graven van een nieuw kanaal richting de venen in het zuidoosten van Groningen. 

Bij de aanleg van dit Stadskanaal zou niet de turfwinning centraal staan, maar het 

faciliteren van transportmogelijkheden voor het vervoeren van de turf. Daarom 

werden er slechts gronden aangekocht voor de verwerving van de kanaalstrook.79 

Er werden door de stad geen grote veencomplexen meer aangekocht.80 De 

turfgraverij werd vervolgens overgelaten aan particulieren. Door de aanleg van het 

Stadskanaal werden er door de stad wel inkomsten gegenereerd uit sluis- en 

passagegelden. Ook werd er belasting geheven op de productie van veen, de 

accijnzen. De verveners moesten een kwart van de productie aan de stad afstaan, 

de zogeheten ‘vierde turf’.81 Dit bleek een handige tactische zet, want later werd 

 
79 Schroor, 1999, 30. 
80 Keuning, 1933, 84. 
81 Van Dijk en Foorthuis, 1994, 9. 
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ook turf dat vrijkwam bij de verveningen in Drenthe over het Stadskanaal naar 

Groningen vervoerd. Uiteindelijk ontstonden aan het Stadskanaal de nieuwe 

veenkoloniën Stadskanaal en Musselkanaal. De rol van de stad was veranderd van 

veen-exploitant naar kanalen-exploitant.    

   

 
Figuur 2.14: Vier bladen van de kaart van Huguenin uit de periode 1819-1829. De grenzen 

van Westerwolde zijn in het rood aangegeven. De bruine gebieden geven de veengebieden 

weer. Westerwolde bestond hier voor een groot deel uit. Het contrast met de oude 

veenkoloniën, zoals beide Pekela’s en Veendam-Wildervank, is groot. Deze zijn linksboven 

de grenzen van Westerwolde te vinden. Die gebieden zijn reeds in vervening of zijn 

grotendeels al verveend.  

 

In slechts enkele eeuwen waren grote delen van een eens ontoegankelijk gebied 

omgevormd tot een open en begaanbaar landschap. De venen van Westerwolde 

bleven echter tot de tweede helft van de negentiende eeuw grotendeels 

onaangetast. Toch hadden de verveningen in de rest van de provincie invloed op 
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het landschap van Westerwolde. Het veen in de omliggende gebieden had 

voorheen water vastgehouden. Door de turfwinning was het veen verdwenen en 

daarmee ook het spons-effect. Hierdoor kreeg Westerwolde meer water te 

verwerken, wat op den duur wateroverlast in de streek veroorzaakte. Ook qua 

bereikbaarheid traden er veranderingen op. Doordat het Stadskanaal uiteindelijk 

rond 1850 Ter Apel bereikte, kon ook daar turfwinning plaatsvinden. Zo werd het 

geïsoleerde Westerwolde dat alleen vanaf de noordkant bereikbaar was ook 

toegankelijk vanuit het zuiden. Het zou nog wel een tijd duren voordat de 

binnenlanden van Westerwolde beter ontsloten werden. Pas later kwamen er 

wegen van het westen naar het oosten in Westerwolde, zodat ook Sellingen beter 

bereikbaar zou worden.82   

 

2.5 Verveningen en ontstaan veenkoloniën in Westerwolde  

 

In tegenstelling tot de andere streken van de provincie Groningen kreeg 

Westerwolde relatief laat te maken met verveningen. In deze paragraaf zal worden 

besproken hoe de verveningen in Westerwolde zijn verlopen en welke 

veenkoloniën er hierdoor zijn ontstaan. De kenmerken van deze veenkoloniën 

worden besproken, alsmede wat er in de huidige tijd nog terug is te zien van het 

veenkoloniale verleden. 

 

Oorzaken late verveningen 

Westerwolde bestond in de negentiende eeuw nog uit omvangrijke veengebieden. 

In het zuidwesten van de streek zorgden verveningsactiviteiten gedurende de 

eerste helft van de negentiende eeuw voor het ontstaan van de kanaaldorpen 

Stadskanaal en Musselkanaal. De overige veengebieden in Westerwolde zouden 

pas in de tweede helft van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw 

grootschalig verveend worden. Dit deel van Groningen kreeg dus relatief laat te 

maken met de verveningen. Er zijn hiervoor een aantal oorzaken te noemen.  

 

Ten eerste was het gedeelte van het Bourtangermoeras in de grensstreek van 

Groningen en Drenthe eeuwenlang een natuurlijke barrière geweest tegen invallen 

uit het oosten. Hierdoor kreeg het veengebied een belangrijke functie als militaire 

verdedigingslinie. Plaatselijk begaanbare doorgangen in het veen werden versterkt 

door vestingen, waar de vesting Bourtange een goed voorbeeld van is. Lokale 

bewoners probeerden intussen in toenemende mate het veengebied te ontwateren 

en ontginnen. Daarom werd er vanaf de zeventiende eeuw een uitgebreid stelsel 

aan leidijken aangelegd om het veenland zo nat mogelijk te houden. Deze leidijken 

zorgden ervoor dat het afstromende water uit het veengebied werd 

tegengehouden. Daarnaast werd er geprobeerd om het grensgebied zo 

ontoegankelijk mogelijk te houden. Daarom stonden er boetes op het graven van 

greppels en het gebruiken van het veenland voor de landbouw. In Westerwolde 

hadden leidijken nog een nevenfunctie. Ze zorgden ervoor dat afstromend water 

 
82 Keuning, 1933, 38. 
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uit het oosten werd tegengehouden. In de achttiende eeuw waren in Munsterland 

de verveningen gestart, hetgeen wateroverlast veroorzaakte in Westerwolde. In 

1850 werd de militaire functie van de leidijken opgeheven, hoewel ze hun functie 

als waterkering wel behielden.83  

 

Een andere oorzaak waardoor de venen van Westerwolde pas later afgegraven 

werden, is doordat de streek geografisch gezien te ver van de afvoerkanalen 

gelegen was. De binnenlanden van Westerwolde waren eeuwenlang slecht 

toegankelijk geweest, waardoor ook de venen moeilijk te bereiken waren. De 

bereikbaarheid veranderde ten eerste door de aanleg van het Stadskanaal, waarop 

vooral de venen aan de westkant van Westerwolde aansluiting konden vinden. 

Verder vond ook een grote verandering plaats toen grote delen van Westerwolde 

gekanaliseerd werden tussen 1906 en 1920. Er werd al genoemd dat Westerwolde 

last kreeg van wateroverlast door verveningen in omliggende regio’s, zoals in 

Munsterland, maar later ook door de turfwinning op Drentse bodem. Door het 

kanaliseren werd de afwatering beter en werd het gebied ook toegankelijk voor de 

scheepvaart. Zo zouden de aanwezige woeste gronden ontgonnen kunnen 

worden.84 Met name aan de oostkant van Westerwolde werd geprofiteerd van deze 

kanalisatie. 

 

Daarnaast toonden de veengebieden in Westerwolde onderling verschillen wat 

betreft hoogte. Doordat er verscheidene zandruggen in het landschap te vinden 

waren, kon niet ieder veencomplex even hoog groeien.85 Daardoor waren niet alle 

gebieden even rendabel ten behoeve van de turfwinning. Binnen Westerwolde was 

er een groot verschil tussen de westelijke en de oostelijke veengebieden. Het 

oosten had geregeld een dunner veendek dan het westen. Daar kwam ook nog bij 

dat de Drentse veengebieden dikwijls een grotere veendikte hadden dan die in 

Westerwolde. Deze konden kon wel oplopen tot meer dan tien meter dikte.86 Het 

afgraven van veen in Drenthe zou dus meer opleveren. Zodoende was het 

zwaartepunt van de verveningen na de eerdere verveningen in de oude 

veenkoloniën van Groningen eerst naar Drenthe verplaatst.  

 

Bovendien was er in de negentiende eeuw sprake van een verandering in het 

eigendom van de veengebieden. In een klein deel van de provincie Groningen zijn 

namelijk marken geweest, waarvan de meesten in Westerwolde gelegen waren.87 

Een marke hield in dat boeren gezamenlijk het beheer en gebruik van de bij de 

marke behorende gemeenschappelijke gronden reguleerden. Ook de veengronden 

waren gemeenschappelijk bezit. In de negentiende eeuw werd het markestelsel 

geleidelijk opgeheven, door de zogeheten markescheidingen. Gronden werden 

verdeeld onder de ingezetenen. Zo werden ook de veengronden particulier bezit. 

De markescheidingen hadden als doel de ontginning van de woeste gronden te 

 
83 Baas, 1995, 91-98. 
84 Delvigne & Koopman, 1991, 79-83. 
85 De Smet, 1969, 27. 
86 Gerding, 1995, 246.  
87 Jonge van Ellemeet & Joosting, 1920, 103. 
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bevorderen. In 1882 waren alle gronden verdeeld en werden de marken officieel 

opgeheven.88 

 

In de periode voorafgaand aan de verveningen in Westerwolde zijn de venen niet 

meer gaaf gebleven. Er werd vanaf de Middeleeuwen steeds meer gebruik van 

gemaakt. Ze werden bijvoorbeeld gebruikt om vee te laten beweiden, waardoor 

de boeren noodzakelijkerwijs de afwatering gingen beïnvloeden. Ook werd het 

veen gebruikt om boekweit op te verbouwen, waardoor de bovenste laag van het 

veen verdween en het restant te maken kreeg met inklinking. Ook ontstonden er 

nederzettingen aan de rand van het veen, de randveenontginningen. Hiervoor 

werd op kleine schaal veen ontwaterd, waardoor er bouwland ontstond.89  

 

 
Figuur 2.15: De marken in Westerwolde kunnen goed geïllustreerd worden door de 

kadastrale eigendomsgegevens van 1832. Een groot gedeelte van de gronden vielen in dit 

jaar nog onder het gemeenschappelijke bezit van de marken, wat terug te zien is aan de 

grote vlakken in het gebied. In vergelijking met de streken aangrenzend aan Westerwolde 

is dit een groot contrast.  

 
88 Muntinga, 1946, 54. 
89 Versfelt, 2003, 25-27.  
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Ontstaan veenkoloniën 

Gedurende de negentiende eeuw begonnen de commerciële verveningen in 

Westerwolde. In de eerste helft werd het Stadskanaal steeds verder doorgetrokken 

richting Ter Apel, waardoor steeds meer gebieden ontsloten werden. Rond 1850 

werd het dorp uiteindelijk bereikt. Vanaf die tijd kwam er een degelijke manier tot 

stand om de veengebieden bij Westerwolde af te wateren en de gestoken turven 

te vervoeren. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de venen in het 

westen van Westerwolde door het Stadskanaal ontsloten.  

 

Rond de vijftiger jaren van de negentiende eeuw lagen er dus nog uitgestrekte 

veengebieden in Westerwolde. Rond deze periode zijn ook gedetailleerde 

Topografische en Militaire Kaarten (TMK’s) getekend, waardoor deze zeer 

bruikbaar zijn om de veengebieden in de streek te beschrijven. Rond de 

eeuwwisseling naar de twintigste eeuw zijn eveneens gedetailleerde topografische 

kaarten getekend, de zogenoemde Bonnekaarten. In deze periode zijn de 

veengebieden al volop in vervening. Door deze twee soorten kaarten met elkaar 

te vergelijken kan de verandering van veengebied naar veenkolonie toegelicht 

worden.  

 

Overigens is er in de literatuur geen consensus te ontdekken betreffende welke 

nederzettingen in Westerwolde gerekend kunnen worden tot de veenkoloniën. Zo 

beschouwen Delvigne en Koopman enkele dorpen in het oosten van Westerwolde 

als veenkoloniën, bijvoorbeeld Veelerveen, Hebrecht en Rhederveld.90 Ook 

Buursma et al. sluiten zich hierbij aan.91 Daarentegen stelt Tamis dat er geen 

veenkoloniën in het oosten gelegen zijn, en dat Ter Apelkanaal en Vledderveen de 

enige in Westerwolde zijn.92 Daarom zal er beargumenteerd worden waarom 

bepaalde nederzettingen wel en andere geen veenkoloniën zijn. Dit wordt gedaan 

door middel van de definitie die in dit onderzoek wordt gehanteerd en reeds in 

hoofdstuk 1 is behandeld. Stol stelt: “Een veenkolonie is een nederzetting waarvan 

de ruimtelijke hoofdstructuur ten behoeve van de commerciële turfwinning is 

aangelegd.”93 Dit betekent dat er sprake is van een aangelegd kanalen- en 

wijkenstelsel en wegenstelsel om ervoor te zorgen dat er grootschalige turfwinning 

plaats kon vinden. 

 
90 Delvigne & Koopman, 1991, 63. 
91 Buursma et al., 2009, 233-234. 
92 Tamis, 2006, 92-93. 
93 Stol, 1998, 135. 
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Figuur 2.16: De Topografische en Militaire Kaart daterende uit het jaar 1850 geeft een 

gedetailleerd overzicht van het landschap van Westerwolde. De globale ligging van de 

veengebieden is met rood omcirkeld. Deze gebieden zijn gelegen aan de westkant en aan 

de oostkant van Westerwolde en zijn tot dan toe nog grotendeels onaangetast.  
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Ter Apelkanaal 

De Kloostervenen vormden het zuidelijkste veengebied van Westerwolde. Het 

aangelegde Stadskanaal werd steeds verder verlengd en heette hier 

achtereenvolgens Musselkanaal en Ter Apelkanaal. Nadat het kanaal het dorp Ter 

Apel in de jaren ’50 van de negentiende eeuw bereikte, konden de daarnaast 

gelegen Kloostervenen in vervening worden genomen. De venen staan vervolgens 

beter bekend als de Ter Apelervenen. De commerciële turfwinning ging al snel na 

de aanleg van het kanaal van start. De venen waren tot de tachtigjarige oorlog in 

bezit geweest van het Klooster van Ter Apel. Nadat de stad Groningen deze venen 

in 1594 in bezit kreeg zijn de gronden al die eeuwen in eigendom van de stad 

gebleven. De veenplaatsen bestonden uit regelmatige smalle percelen en werden 

verhuurd aan verveners. De opbrengsten die de stad met deze venen genereerde 

viel tegen in vergelijking met de oude veenkoloniën in de provincie, zoals 

Sappemeer, Pekela en Stadskanaal, maar doordat het kanaal Ter Apel had bereikt, 

werden de Drentse venen beter bereikbaar. Daardoor kon de stad sluis- en 

passagegelden innen voor de turf die over het kanaal werd vervoerd vanuit 

Drenthe.94  

 

 
Figuur 2.17: Fragment van de Topografische en Militaire Kaart van 1850. De Kloostervenen 

liggen aan de linkerzijde van Ter Apel. Van de kaart is af te leiden dat het een groot 

onontgonnen gebied is. Er is nog geen verkaveling of een wijkenstelsel zichtbaar.   

 
94 Schroor, 1999, 170-171. 
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Naar alle waarschijnlijkheid was er eerst sprake van individuele verveners die de 

Ter Apelervenen begonnen te vervenen. Deze pachters kregen het recht om het 

veen af te graven, maar ook de plicht om de vrijgekomen grond te ontginnen en 

in cultuur te brengen.95 In de jaren vijftig van de negentiende eeuw was de 

turfproductie nog niet erg hoog. Eerst moesten de venen namelijk ontwaterd 

worden en werden sloten en wijken aangelegd. Pas in de zestiger jaren werd er 

steeds meer veen afgegraven. Langzaam maar zeker verschenen er huisjes van 

veenarbeiders, maar ook grotere boerderijen van het Groninger type langs het Ter 

Apelkanaal.96 Zo ontstond de veenkolonie met dezelfde naam: Ter Apelkanaal.   

     

 
Figuur 2.18: Op de Bonnekaart van 1902 is goed de transformatie te zien die de Ter 

Apelervenen hebben doorgemaakt. De vervening is in volle gang. In circa vijftig jaar is er 

veel veranderd. Langs het kanaal is langgerekte lineaire bebouwing te vinden. Daarnaast 

is er een wijkenstelsel aangelegd waardoor de veenplaatsen van elkaar gescheiden worden. 

Een groot gedeelte van deze veenplaatsen is al verveend en de grond is in cultuur gebracht. 

Opvallend is de regelmatige verkaveling in langgerekte stroken.  

 
95 Muntinga, 1946, 97. 
96 Buursma et al., 2009, 175-177. 
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De Bonnekaart van Ter Apelkanaal uit 1902 geeft een goed voorbeeld van de 

systematiek die bij het afgraven van veen aan de orde was (fig. 2.18). De 

hoofdwijk kwam uit op een hoofdkanaal. Haaks op deze hoofwijk werden een 

aantal wijken gegraven, die op een vaste afstand van elkaar lagen. Tussen de 

wijken werd een sloot gegraven. Zo ontstonden er plaatsen of halve wijken.97 Door 

de verveningen kreeg ook het naastgelegen Ter Apel een sterk veenkoloniaal 

karakter. Alleen de noordkant van het dorp kent nog kenmerken van voor de 

veenkoloniale tijd.  

 

In het huidige Ter Apelkanaal zijn nog veel elementen in het landschap terug te 

zien die hun oorsprong vinden in de veenkoloniale periode. Eén van de 

belangrijkste is natuurlijk het Ter Apelkanaal met aan beide kanten langgerekte 

lintbebouwing en laanbeplanting. Door de bebouwing zijn de achterliggende open 

gebieden nauwelijks te zien. De voormalige veenplaatsen van Ter Apelkanaal zijn 

echter niet zo gaaf meer. De wijken zijn grotendeels gedempt. Daarnaast heeft er 

ook veel bebouwing op de veenplaatsen plaatsgevonden en is er een autoweg 

dwars doorheen aangelegd.   

 

 
Figuur 2.19: Lintbebouwing en laanbeplanting langs het Ter Apelkanaal.  

 

 

 
97 Delvigne & Koopman, 1991, 53. 
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Vledderveen 

Vervolgens lag er even ten noorden van Ter Apelkanaal een veengebied met de 

naam ‘Fledderveen’. Dit gebied was tot in de negentiende eeuw gemeenschappelijk 

bezit van de markegenoten van Onstwedde. In 1832 werd het veengebied 

gescheiden in 66 veenplaatsen, die vervolgens onder de markegenoten verdeeld 

werden. In de jaren daarna werden veel van deze kavels in het veen opgekocht 

door grote landbouwers en veeneigenaren.98  

 

 
Figuur 2.20: In 1932 is eveneens een plan getekend voor de verdeling van een gedeelte 

van de ongescheiden gronden van de marke Onstwedde. Op dit fragment van die tekening 

zijn de hoge venen van het ‘Fledderveen’ aangegeven met de verdeling van de gronden in 

66 veenplaatsen. 

 

Er waren in het ‘Fledderveen’ nog geen afvoerkanalen gegraven, toch was het 

veengebied niet helemaal onbegaanbaar, want aan de randen waren wegen 

aangelegd. Na verdeling van de gronden ontstonden er huisjes van veenarbeiders 

en kleine turfgravers langs deze wegen, waardoor uiteindelijk de veenkolonie 

Vledderveen gevormd werd.  

 

 
98 Schuurman, 2002, 8-11.  
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Figuur 2.21: Op dit fragment van de Topografische en Militaire Kaart van 1850 staat het 

‘Fledderveen’ getekend, als onderdeel van de Onstwedder Veenlanden. De overige delen 

van de Onstwedder Veenlanden werden ontsloten en verveend door middel van aangelegde 

wijken vanaf het Stadskanaal. Om het ‘Fledderveen’ waren wegen aangelegd, namelijk de 

Opgaande Veenweg en de Bovenste Veenweg. Deze wegen vormden enkele decennia later 

de basis van de veenkolonie Vledderveen.   

 

De aanleg wegen dwars door het veengebied is enigszins opvallend te noemen, 

omdat deze gebieden vaak erg moeilijk begaanbaar zijn. Naar alle 

waarschijnlijkheid is de veenlaag in het ‘Fledderveen’ niet dusdanig dik geweest, 

waardoor het makkelijker te betreden was dan menig ander veengebied. Het 

toponiem ‘Vledder’ wordt dikwijls gebruikt voor moerasgrond of moerassig 

weideland.99 Dit zou dus ook kunnen wijzen op niet al te dikke veenlaag. 

 

De wegen leverden echter niet voldoende gunstige omstandigheden op om de 

verveningen te starten. Het veengebied lag ver verwijderd van een afvoerkanaal. 

Daarom probeerden enkele verveners de wijken die al vanaf het Stadskanaal 

kwamen door te trekken in het ‘Fledderveen’. Vanaf 1880 bereikten enkele wijken 

 
99 Ebeling & Wieringa, 1977, 146. 
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het gebied, waardoor dat jaartal gezien wordt als het begin van de veenkolonie 

Vledderveen. Slechts enkele veenplaatsen waren vervolgens aangesloten op het 

Stadskanaal, vanaf de overige plaatsen moesten de gestoken turven eerst een 

gedeelte over land vervoerd worden, voordat het per schip over water afgevoerd 

kon worden. Vanzelfsprekend werden de transportkosten te hoog op deze 

manier.100 Er werd gezocht naar een oplossing om de wijken in het Vledderveen te 

verbinden met het Stadskanaal. De eigenaren van veengronden verenigden zich 

om de oplossing te bewerkstelligen. In 1903 werden plannen gemaakt om het 

waterschap Vledderveen op te richten met als doel om de venen efficiënter af te 

graven. Het waterschap wilde twee kanalen laten graven om de venen beter te 

ontsluiten. Eén vanuit het noorden en één vanuit het zuiden. Vervolgens werden 

deze kanalen aangesloten op het Stadskanaal.101 Dit was een stimulans voor 

verdere verveningen.  

 

 
Figuur 2.22: Fragment van de Bonnekaart van 1902 met de veenkolonie Vledderveen. Er 

is al een gedeelte te zien van de twee kanalen die aangelegd en op het Stadskanaal 

aangesloten werden. In het zuidwesten zijn de venen van Stadskanaal al grotendeels 

verveend.  

 

Vledderveen verschilt qua opzet van Ter Apelkanaal. Waar in Ter Apelkanaal de 

bebouwing in een lint langs het afvoerkanaal ontstond, was het in Vledderveen 

langs een eerder aangelegde weg. Kanalen werden pas gedurende de verveningen 

 
100 Buursma et al., 2009, 187-189. 
101 Schuurman, 2002, 19.  
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gegraven. De bebouwing van Vledderveen is ook meer verspreid. Ondanks dat 

Vledderveen dus geen kanaaldorp is, kan het dorp wel tot de veenkoloniën worden 

gerekend, aangezien commerciële turfwinning de basis vormde voor het ontginnen 

van het gebied. Hierna ontstonden smalle, langgerekte kavels, net als bij Ter 

Apelkanaal.  

 

 
Figuur 2.23: Turfafgraving in het Vledderveen omstreeks 1900. De turven worden op 

lengte, breedte en dikte afgestoken. 

 

In de huidige tijd is er veel veranderd in Vledderveen. De veenkolonie heeft door 

de tijd heen veel van de veenkoloniale eigenschappen verloren. De twee 

afvoerkanalen zijn gedempt en ook een groot deel van de wijken is verdwenen. 

Wel heeft er weinig bebouwing in het gebied plaatsgevonden, waardoor de 

voormalige veenplaatsen nog steeds een vrij open karakter kennen.    

 

 
Figuur 2.24: Het landschap bij Vledderveen heeft grotendeels het open karakter behouden. 

Daarnaast is er nog steeds sprake van verspreide bebouwing in het gebied.  
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Figuur 2.25: Op een aantal voormalige veenplaatsen van Vledderveen is een bos 

aangeplant, waarbij nog één van de weinige wijken aanwezig is. Door het bos verdwijnt 

het kenmerkende open karakter van het veenkoloniale gebied  

 

Veenhuizen 

Nabij de Vleddervenen lag het veengebied van Veenhuizen; het Veenhuizer Veen. 

Hoewel hier in een groot gebied commerciële turfwinning plaatsvond, wordt 

Veenhuizen niet tot de veenkoloniën gerekend. Veenhuizen ontstond namelijk als 

dochternederzetting van Onstwedde aan de rand van het veen. Dit was een 

uitzondering in Westerwolde. In Drenthe kwamen nieuwe nederzettingen bij de 

veengebieden van aanwezige dorpen veel vaker voor.102  

 

 

 

 

 

 
102 Van der Veen, 2011, 81.  
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Figuur 2.26: Een fragment van een topografische kaart uit de periode 1773-1794. Hierop 

staat Veenhuizen aan de rand van het veen getekend, ten zuiden van Onstwedde. 

Opvallend bij Veenhuizen is de opstrekkende verkaveling bestaande uit smalle stroken in 

het veen.   
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Veenhuizen vormde een markegenootschap dat al in 1771 een overeenkomst sloot 

met de stad Groningen over de afvoer van gestoken turf via het Stadskanaal. 

Daardoor kon er vooral in de negentiende eeuw systematische turfwinning 

plaatsvinden.103 Er werden gedurende die eeuw zeer lange wijken gegraven vanaf 

het Stadskanaal richting Veenhuizen.104   

 

Veenhuizen is al ver voor de commerciële turfwinning ontstaan en is daarom in 

aanleg geen veenkolonie. Het dorp wordt beschouwd als een 

randveenontginning.105 De omliggende veengebieden behorende tot Veenhuizen 

zijn echter wel verveend met commerciële turfwinning als hoofddoel. Daarom 

kunnen deze gronden wel als veenkoloniaal gebied worden beschouwd.  

 

 
Figuur 2.27: Een fragment van de Topografische en Militaire Kaart van 1850. De 

randveenontginning Veenhuizen is met de achterliggende veenlanden weergegeven. 

Vanuit Veenhuizen is de opstrekkende verkaveling in het veen te onderscheiden. Ook staan 

al enkele lange wijken, de Krommewijk en de Maarsingswijk, vanuit het Stadskanaal 

richting Veenhuizen getekend.  

 
103 Gerding, 1995, 96. 
104 Buursma et al., 2009, 138-139. 
105 Delvigne & Koopman, 1991, 61. 
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Alteveer 

Ten noorden van de venen van Veenhuizen en ten westen van het dorp Onstwedde 

lag omstreeks 1850 een nog nauwelijks aangetast veengebied. Dit veengebied 

bestond uit het Alteveer Veen, de Tanger Venen en het Achterholter Veen. Tot de 

markescheidingen in de negentiende eeuw waren deze venen onderdeel geweest 

van de marke van Onstwedde.  

 

 
Figuur 2.28: Een fragment van de Topografische en Militaire Kaart van 1850. Het Alteveer 

Veen, de Tanger Venen en het Achterholter Veen vormden een uitgestrekt veengebied ten 

westen van Onstwedde. Links is duidelijk de wijkenstructuur van de veenkolonie Nieuwe 

Pekela te onderscheiden.  
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In deze venen ontstond vanaf 1841 het dorpje Tange. De bebouwing lag op een 

zandrug ten westen van Onstwedde. De bewoners groeven turf voor eigen gebruik 

en gebruikten de venen om boekweit op te verbouwen.106 Tange is dus in eerste 

instantie niet ontstaan door grootschalige turfwinning en wordt daarom niet gezien 

als een veenkolonie. Het is een randveenontginning.107 

 

 
Figuur 2.29: Op de Topografische en Militaire Kaart van 1850 is de nederzetting Tange 

midden in het veen goed te onderscheiden. Opvallend hieraan zijn de smalle kavels.  

 

Net zoals de venen van Vledderveen lagen deze venen bij Onstwedde ver gelegen 

van afvoerkanalen. Daarom duurde het langer voordat hier commerciële 

turfwinning plaats kon vinden. De grondeigenaren wilden graag de gronden 

vervenen. Daarom werd er in 1871 het veenschap Alteveer opgericht. Dit was 

bijzonder in de regio. Veenschappen kwamen namelijk vooral voor in de Drentse 

venen. In de provincie Groningen is Alteveer het enige veenschap geweest. Het 

veenschap had als doel om de vervening van het gebied te bevorderen door een 

plan van aanleg op te stellen en de waterstaatswerken te beheren. Zo kreeg het 

veenschap het voor elkaar om turf af te voeren via een vrije wijk richting Nieuwe 

Pekela. De plannen van het veenschap om de rest van het veengebied te vervenen 

werden echter gedwarsboomd door grondeigenaren die niet mee wilden werken. 

Zo konden de voorbereidende werkzaamheden bij bepaalde percelen niet 

plaatsvinden. In 1884 werd het veenschap Alteveer omgezet in het waterschap 

Alteveer, waardoor de mogelijkheid beschikbaar werd om grondeigenaren te 

onteigenen. Vanaf dit moment kon de grootschalige turfwinning van start gaan. 

Sinds 1886 werden er huizen gebouwd en ontstond de veenkolonie Alteveer. Aan 

 
106 Buursma et al., 2009, 178. 
107 Delvigne & Koopman, 1991, 61. 
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het einde van de negentiende eeuw werd nog een nieuwe afvoerroute gegraven 

richting het Stadskanaal, waardoor ook via deze waterweg de turf verscheept kon 

worden.108  

 

 
Figuur 2.30: Op de Bonnekaart van 1902 is te zien dat de verveningen bij Alteveer in volle 

gang zijn. Er zijn op regelmatige afstand van elkaar wijken aangelegd. De rode cirkel geeft 

het punt weer waar de turf via de Poortmanswijk naar Nieuwe Pekela werd afgevoerd. De 

gele pijlen geven het aangelegde Alteveerkanaal aan, waardoor de veengebieden 

uiteindelijk op het Stadskanaal aangesloten werden.  

 

Alteveer ziet er net als Vledderveen niet uit als een typische veenkolonie aan een 

kanaal. Er is sprake van meer verspreide bebouwing en minder bebouwing in een 

langgerekt lint, zoals Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apelkanaal. Toch is 

Alteveer wel een veenkolonie. De ruimtelijke hoofdstructuur is grotendeels 

aangelegd ten behoeve van de commerciële turfwinning. Dit was terug te zien aan 

het uitgebreide stelsel van wijken en de aanleg van het Alteveerkanaal.  

 

 
108 Buursma et al., 2009, 178-182. 
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In de huidige tijd zijn er bij Alteveer nog veel aspecten te vinden die aan het 

veenkoloniale verleden herinneren. Zo is het Alteveerkanaal nog aanwezig. 

Daarnaast is het stelsel van wijken vaak bewaard gebleven, al monden deze 

grotendeels niet meer uit op een hoofdwijk of kanaal. Bovendien zijn de voormalige 

veenplaatsen veelal onbebouwd gebleven, waardoor het landschap een zeer open 

uitstraling heeft.  

 

 
Figuur 2.31: In het dorp is een gedeelte van het kanaal gedempt. Het is echter nog duidelijk 

zichtbaar dat hier ooit een waterweg aanwezig was.  

 

 
Figuur 2.32: Het Alteveerkanaal met op de achtergrond een wijk die voorheen werd 

gebruikt voor turftransport. Net als veel andere wijken staat ook deze niet meer in 

verbinding met het kanaal.  
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Figuur 2.33: Vooral buiten de dorpskern van Alteveer komt nog steeds verspreide 

bebouwing voor. Ook is er sprake van een zeer open landschap.  
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Hoornder venen 

In het noorden van Westerwolde en ten noorden van Alteveer is nog een 

veengebied te onderscheiden in 1850. Dit zijn de Hoornder venen nabij Hoorn. Dit 

gebied wijkt sterk af van de hiervoor besproken gebieden.   

 

 
Figuur 2.34: De Hoornder venen op de Topografische en Militaire Kaart van 1850. Links 

van het veengebied zijn de wijken van Oude Pekela te vinden, waar de vervening nagenoeg 

afgelopen is. Verder is rechts van de venen de bebouwing van randveenontginning Hoorn 

te vinden.  

 

Opvallend in de Hoornder Veenen is de aanwezigheid van een wijkenstelsel met 

regelmatige wijken waarvan de lengte zeer kort is. Dit wijkenstelsel is aangesloten 

op een wijk richting Oude Pekela. Ook is er een huis te vinden: ‘Veenlust’. Op deze 

plek werd dus halverwege de negentiende eeuw veen afgegraven en vervoerd. In 

de loop van de negentiende eeuw werd dit wijkenstelsel nauwelijks verlengd.  
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In het overige gedeelte van de Hoornder Veenen zijn geen kanalen en 

opstrekkende wijken gegraven. Het afgegraven veen moest daarom vervoerd 

worden over wegen. Dit was tijdrovend en kostbaar, waardoor het gebied slechts 

langzaam ontgonnen werd. Er werd hier turf gewonnen voor eigen gebruik en bij 

gelegenheid werd hiervan ook een gedeelte verkocht.109  

 

Net als het eerder besproken Veenhuizen is Hoorn een randveenontginning. Dit 

dorp is ontstaan op een zandrug en van daar uit zijn opstrekkende percelen 

verschenen in het veengebied. Langs deze percelen werden meerdere lanen 

aangelegd waaraan bebouwing tot stand kwam. Zo ontstond het buurtschap 

Hoornderveen met een sterk verspreid bebouwingspatroon.110 Hoornderveen is 

dan wel in een veengebied ontstaan, maar het is geen veenkolonie. Commerciële 

turfwinning was niet het hoofddoel van de verveningen. Daarnaast missen 

belangrijke kenmerken zoals de aanwezigheid van wijken en kanalen. 

 

 
Figuur 2.35: In de periode 1773-1794 is dit gedeelte van Westerwolde in kaart gebracht. 

Op dit fragment van deze topografische kaart is de randveenontginning Hoorn getekend 

op de grens van het veengebied.  

  

 
109 Muntinga, 1946, 97-98.  
110 Oud-Bellingwedde, n.d. 



53 
 

Verschillen west en oost  

De hiervoor besproken veengebieden en veenkoloniën zijn gelegen aan de 

westkant van Westerwolde. Aan het begin van de twintigste eeuw was de 

vervening in volle gang. Aan de oostkant van Westerwolde lagen echter ook 

omvangrijke veengebieden. Een combinatie van factoren zorgde ervoor dat deze 

veengebieden pas in de twintigste eeuw werden ontgonnen. Dit veen lag namelijk 

nog verder van afvoerkanalen dan de westelijke veengebieden, waardoor ze 

moeizamer bereikt konden worden. Ook hadden de veengebieden in het oosten 

over het algemeen een dunner veendek, waardoor ze niet als rendabel werden 

gezien om te vervenen. Daarnaast kwam er rond het begin van de twintigste eeuw 

een nieuwe innovatie; kunstmest. Daardoor konden ook minder rendabele 

veengronden worden ontgonnen en geschikt worden gemaakt voor landbouw.111   

 

In de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw was er nog winst te maken met 

de gestoken turven uit het westen van Westerwolde. Na de Eerste Wereldoorlog 

kwam hier verandering in. Alternatieve brandstoffen, aanvankelijk steenkool en 

later ook aardolie en aardgas, werden steeds populairder. Daardoor leverde turf 

steeds minder op.112 Toch werden er gedurende de twintigste eeuw veengebieden 

in het oosten ontgonnen en ontstonden er nieuwe nederzettingen. Deze zullen 

hierna besproken worden.  

 

Hebrecht, Rhederveld en Over de Dijk 

Ten noorden van de vesting Bourtange lag tot in de twintigste eeuw een uitgestrekt 

veengebied. Dit gebied bestond uit het Hebrecht en het Rhederveld en was gelegen 

tegen de Duitse grens. Dit grensveen was in de voorgaande eeuwen gebruikt als 

verdedigingszone tegen invallen vanuit het oosten. Daarom waren er leidijken 

aangelegd om het gebied nat te houden.113  

 

 
111 Baas, 2001, 67-69.  
112 Stouthamer, Cohen en Hoek, 2015, 377. 
113 Baas, 1995, 91-93. 
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Figuur 2.36: Fragment van de Topografische en Militaire Kaart uit 1850. Het veengebied 

bestaande uit het Hebrecht en het Rhederveld is nog nauwelijks verveend. Wel wordt het 

Hebrecht gebruikt voor agrarische doeleinden, namelijk om boekweit te verbouwen. De 

voormalige leidijken om het veengebied heen zijn nog duidelijk te onderscheiden.  

 

Langzaam maar zeker groeide de bevolking in dit gebied en ontstonden er 

nederzettingen. Eerst ontstond er aan de westelijke kant van het Hebrecht 

bebouwing. Rond 1900 stonden er enkele huizen langs de voormalige leidijken. 

Daarbij hoorden ook enkele smalle percelen die het veengebied inlopen. Hier 

waren reeds enkele veengronden ontgonnen. 
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Figuur 2.37: Op de Bonnekaarten van 1902 en 1906 is al enkele bebouwing zichtbaar langs 

de voormalige leidijken die aan de linkerkant van het veengebied waren aangelegd.  

   

Door de leidijken was het gebied redelijk toegankelijk, maar door de kanalisatie 

van Westerwolde werd het pas echt goed bereikbaar. De nieuw aangelegde 

kanalen liepen ook langs de westrand van het uitgestrekte veengebied heen, 

waardoor steeds meer mensen zich er konden vestigen Op deze manier ontstond 

het dorp Veelerveen met lintbebouwing langs het kanaal. De kanalen zorgden ook 

voor stimulans voor verdere ontginningen, waardoor nieuwe landbouwgronden 

beschikbaar werden.114 

 

Het overige gedeelte van het veengebied Hebrecht werd vervolgens ook 

ontgonnen. In de eerste jaren van de twintigste eeuw kocht de 

landbouwmaatschappij Westerwolde een gedeelte van ongeveer 625 hectare aan 

gronden op in het Hebrecht. Deze gronden waren daarvoor van circa 300 

verschillende eigenaren geweest. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gebied 

ontgonnen door voor het merendeel vluchtelingen uit België. Er werden wijken op 

regelmatige afstand van elkaar aangelegd, waardoor er percelen ontstonden van 

ongeveer 240 meter breed.115  De ontginning bestond uit een noordelijk en een 

zuidelijk deel. Deze twee delen werden van elkaar gescheiden door een weg 

waaraan een aantal boerderijen gebouwd zijn. Deze bebouwing vormde het 

 
114 Buursma et al., 2009, 232-234.  
115 Muntinga, 1946, 174-175. 
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gehucht Hebrecht. Ten noorden en ten zuiden van de percelen lopen hoofdwijken 

die beiden uitmonden op het Ruiten Aa Kanaal. De eerste ontginningen van het 

Hebrecht kwamen niet helemaal goed uit de verf, waardoor er problemen optraden 

bij de landbouwactiviteiten die daarna plaats vonden in het gebied. Daardoor was 

er in de dertiger jaren een tweede ontginning noodzakelijk.116  

 

 
Figuur 2.38: Op de Bonnekaart van 1918 is gehucht Hebrecht duidelijk te onderscheiden 

door de bebouwing, percelen en het wijkenstelsel. Rechts ligt het veengebied Rhederveld 

dat nog niet is aangetast. Links lopen de kanalen waaraan de bebouwing van Veelerveen 

tot stand kwam.  

 

Het gehucht Hebrecht lijkt qua opzet op een veenkolonie. Ten eerste is er sprake 

van lineaire bebouwing met aangrenzende ‘plaatsen’. Daarnaast is er ook de 

aanwezigheid van een redelijk wijkenstelsel dat uitmondt op een kanaal dat dit 

doet vermoeden. Toch kan het Hebrecht niet gerekend worden tot de 

veenkoloniën. Het veendek was namelijk niet dik genoeg om rendabel te zijn voor 

vervening. Commerciële turfwinning was hier daarom niet van toepassing. De 

wijken werden derhalve ook niet aangelegd voor de afvoer van turf, maar om zand 

te verkrijgen voor op de percelen en om landbouwproducten aan en af te voeren.117 

Het Hebrecht is dus ontgonnen om meer landbouwgrond beschikbaar te maken.  

 

 
116 Buursma et al., 2009, 234. 
117 Muntinga, 1946, 175. 
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Figuur 2.39: Het graven van één van de hoofdwijken in het Hebrecht in 1915 gebeurde 

grotendeels handmatig.  

 

Het veengebied ten oosten van het Hebrecht werd pas enkele decennia later aan 

snede gebracht. Dit Rhederveld werd pas tussen 1930 en 1940 ontgonnen. Net als 

in het Hebrecht was ook in het Rhederveld de veenlaag te dun om geschikt te zijn 

voor commerciële vervening. Het gebied was door de NV Ontginningsmaatschappij 

aangekocht waarin een aantal gemeenten zich hadden verenigd. Het doel was om 

werk te verschaffen aan de vele werklozen in die periode. Hierdoor kwam ook de 

noodzakelijke landbouwgrond beschikbaar 118  

 

In het Rhederveld werden zeven wijken gegraven die in verbinding stonden met 

het Ruiten Aa Kanaal. Deze wijken lagen op 500 meter afstand van elkaar. Deze 

wijken hadden dus niet als doel om gestoken turven af te voeren, maar om de 

afwatering van het gebied te verbeteren en om landbouwproducten aan en af te 

voeren.119 Uiteindelijk ontstond het gehucht Rhederveld in het 

veenontginningslandschap. De boerderijen zijn op enige afstand van elkaar in een 

lint gebouwd langs een weg.  

 

 

 

 

 
118 Delvigne & Koopman, 1991, 50-51. 
119 Muntinga, 1946, 183-184. 
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Figuur 2.40: Op dit fragment van de bonnekaart uit het jaar 1934 zijn de gehuchten 

Hebrecht en Rhederveld te zien. Opvallend bij Rhederveld is de grote afstand tussen de 

wijken. De bebouwing kwam langs een aangelegde weg tot stand. Bij beide gehuchten zijn 

de ontginningsactiviteiten grotendeels voltooid.  

 

Net als Veelerveen en Hebrecht kan dus ook Rhederveld niet als veenkolonie 

worden gezien. Werkverschaffing was het hoofddoel evenals nieuwe 

landbouwarealen beschikbaar maken. Commerciële turfwinning kwam er niet aan 

te pas.  

 

Ten zuiden van de vesting Bourtange en ten oosten van Sellingen was nog een 

veengebied te onderscheiden; het Veen over den Dijk. Net als het Hebrecht en 

Rhederveld is dit grensveengebied eeuwenlang gebruikt als natuurlijke barrière 

voor invallen vanuit het oosten. Ook hier zijn leidijken aangelegd, hetgeen de 

naam van het veengebied verklaard.  
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Figuur 2.41: Op het fragment van de Topografische en Militaire Kaart van 1850 is het Veen 

over den Dijk ten westen van Sellingen getekend. Links van het veengebied is de leidijk 

zichtbaar, die destijds aangelegd werd voor militaire doeleinden.  

 

Dit veengebied werd tijdens de periode van grote werkloosheid ook aangekocht 

door de NV Ontginningsmaatschappij. Ook hierbij was het doel om gronden te 

ontginnen voor de landbouw, door werklozen te werk te stellen. Dit vond dus plaats 

in het kader van de werkverschaffing.120 Anders dan de voorgenoemde 

veengebieden in het oosten van Westerwolde, was er in dit veengebied wel een 

dikke veenlaag te vinden. Deze moest wel eerst afgegraven worden, maar ook hier 

 
120 Delvigne & Koopman, 1991, 50. 
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was commerciële turfwinning niet het hoofddoel. Turf was in die periode veel 

minder belangrijk geworden door de opkomst van nieuwe brandstoffen. Er was dus 

geen sprake van een veenkoloniale ontginning.  

 

 
Figuur 2.42: Op de Bonnekaart van 1933 is goed het beperkte wijkenstelsel van Over de 

Dijk te zien. De wijken monden uit op het Ruiten Aa-kanaal. De bebouwing van het gehucht 

vond plaats langs de voormalige leidijk nabij Sellingen.  

 

Ondanks dat de dorpen Hebrecht, Rhederveld en Over de Dijk in voormalig 

veengebieden zijn ontstaan, zijn het geen veenkoloniën. Ze worden soms 

onterecht wel als veenkolonie aangeduid. Deze dorpen zijn niet ontstaan met de 

commerciële turfwinning als hoofddoel. Zo zijn de veenkoloniën in Westerwolde 

dus enkel aan de westzijde te vinden en niet aan de oostzijde, ondanks dat ook 

daar grote ongerepte veengebieden lagen.    

 

 

 

 

 

 



61 
 

2.6 Conclusie 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de veenkoloniën die er in Westerwolde ontstaan zijn. Door 

de verveningen is het landschap veranderd van een ontoegankelijk moeras naar 

een zeer open gebied met lineaire elementen, zoals kanalen, wijken en lintdorpen. 

Hierdoor werden de eerder zo lege gedeeltes op de historische kaarten opgevuld 

met nieuwe nederzettingen.  

 

Allereerst wordt de historisch-ruimtelijke context van de veenkoloniën geschetst. 

In Westerwolde zorgden de glacialen voor hoogteverschillen in het landschap. 

Vervolgens begon de veenvorming in het Holoceen waardoor grote delen van de 

streek bedekt werden met een veenlaag. De bewoning vond in eerste instantie 

plaats op de hoger gelegen plekken, waar het veen geen grip op had gekregen. 

Op den duur vestigden mensen zich nabij de veengebieden, waardoor er 

nederzettingen in randveenontginningen ontstonden. Dit waren bijvoorbeeld 

Veenhuizen, Horsten en Hoorn. 

 

Vanaf de zeventiende eeuw werden de veengebieden in de provincie Groningen 

verveend. De stad Groningen had hierbij grote invloed. In de zeventiende en begin 

achttiende eeuw had de stad meer de rol van veen-exploitant, waarbij de aankoop 

en het verhuren van veenplaatsen centraal stond. In de achttiende en negentiende 

eeuw werd de stad kanalen-exploitant. De aankoop van gronden voor het 

aanleggen van kanalen stond centraal. Vervolgens werd het Stadskanaal 

aangelegd, waardoor de venen van Westerwolde werden ontsloten.  

 

Vervolgens werden in de tweede helft van de negentiende eeuw de veengebieden 

in het westen van Westerwolde verveend en ontstonden er nederzettingen. Eerst 

ontstond Ter Apelkanaal langs het aangelegde kanaal. Rond 1880 ontstond het 

dorp Vledderveen langs een bestaande weg. En zes jaar later ook Alteveer. Ter 

Apelkanaal heeft de opzet van een typische veenkolonie. Er is sprake van 

lintbebouwing langs een kanaal met aangrenzend veenplaatsen. Hoewel 

Vledderveen en Alteveer een andere opzet hebben dan Ter Apelkanaal, worden 

ook deze dorpen tot de veenkoloniën gerekend. De ruimtelijke hoofdstructuur 

zoals wijken, kanalen en wegen is namelijk aangelegd ten behoeve van de 

commerciële turfwinning.  

 

Naast deze veenkoloniale nederzettingen ontstonden er andere dorpen. Nadat de 

veengebieden in het oosten werden ontsloten, ontstonden Veelerveen, Hebrecht, 

Rhederveld en Over de Dijk. Deze dorpen lijken qua opzet en kenmerken op de 

veenkoloniën, maar kunnen hier niet toe gerekend worden. Van commerciële 

turfwinning was hier namelijk geen sprake of dit was niet de voornaamste reden 

om de gebieden te ontginnen.   
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Hoofdstuk 3: Detailstudie naar de verveningen 

bij de veenkolonie Alteveer 
 

3.1 Inleiding 

 

Enkele kilometers ten noordwesten van het esdorp Onstwedde bevindt zich het 

dorp Alteveer. Dit dorp is ontstaan ten tijde van de commerciële turfwinning in de 

regio en kan daarom een veenkolonie genoemd worden. Tijdens de verveningen 

heeft het landschap in de regio een behoorlijke verandering ondergaan.    

 

In dit hoofdstuk wordt binnen het grotere onderzoeksgebied Westerwolde een 

detailstudie verricht naar deze veenkolonie Alteveer. Centraal zal staan hoe het 

landschap bij de veenkolonie zich van veenlandschap naar veenkoloniaal 

landschap ontwikkelde en welke organisatorische aspecten hierbij kwamen kijken. 

Om deze geschiedenis van Alteveer te beschrijven wordt gebruik gemaakt van een 

combinatie van archiefonderzoek en historisch kaartmateriaal, aangevuld met 

literatuur.  

 

De veenkolonie Alteveer ontstond pas tegen het einde van de negentiende eeuw. 

Vanaf 1886 werden de eerste huizen gebouwd.121 Alteveer ontstond in een 

uitgestrekt veengebied dat uit drie verschillende delen bestond: het Achterholter 

Veen, de Tanger Venen en het Alteveer Veen. Dit veengebied maakte destijds 

onderdeel uit van de gemeente Onstwedde. In dit hoofdstuk zullen deze drie delen 

hierna worden aangeduid als ‘de venen bij Alteveer’ of als ‘het veengebied bij 

Alteveer’, ondanks dat de nederzetting vaak nog niet eens bestond.  

 
121 Buursma et al., 2009, 182.  
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Figuur 3.1: Kaart van Kuiper uit de periode 1866-1877 met daarop aangegeven de 

gemeentegrenzen van de gemeente Onstwedde. Het veengebied waar de veenkolonie 

Alteveer ontstond hoorde tot deze gemeente en is met rood omcirkeld. Het veengebied 

bestond uit het Achterholter Veen, de Tanger Venen en het Alteveer Veen. Het Achterholter 

Veen werd van de andere venen gescheiden door een weg die van Onstwedde naar Nieuwe 

Pekela liep, genaamd de Beumeesweg. Ten westen van het veengebied lag de Barkelasloot. 

Hierdoor werd de grens gevormd met de venen van Nieuwe Pekela.   
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De detailstudie wordt in twee gedeelten behandeld. In het eerste deel ligt de focus 

op het landschap en de grondbezitsverhoudingen vóór de verveningen. Het 

veengebied bij Alteveer was in de periode voorafgaand aan de verveningen 

onderdeel van de marke Onstwedde. In de dertiger jaren van de negentiende eeuw 

vond de scheiding van de marke plaats. Er zal daarom worden besproken hoe de 

overgang van gemeenschappelijk naar particulier bezit in de venen van Alteveer 

tot stand kwam. Vervolgens welke relatie deze overgang had met de 19e-eeuwse 

markescheiding van Onstwedde. Verder wordt beschreven wat de invloed van deze 

markescheiding op het veenlandschap was en welk nut de venen hadden voor de 

gebruikers.     

 

Het tweede deel gaat over het landschap en de organisatie tijdens de verveningen. 

Het jaartal 1871 is als beginjaar van de verveningen genomen. In dat jaar werd 

het veenschap Alteveer opgericht met als doel om de verveningen in het gebied te 

bevorderen. Het veenschap werd in 1884 omgezet in een waterschap. Onder deze 

twee organisaties werden er voorbereidingen getroffen om de verveningen 

efficiënt te doen verlopen. Achtereenvolgens zal behandeld worden met welke 

doelen het veenschap en waterschap opgericht werden en wat de rol van deze 

organisaties was gedurende de verveningen bij Alteveer. Eveneens zullen de 

veranderingen worden besproken die plaatsvonden in het landschap. 

 

 
Figuur 3.2: Een groot gedeelte van het dorp Alteveer is gebouwd langs de Beumeesweg. 

Hier is sprake van langgerekte lintbebouwing. 
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3.2 Landschap en grondbezitsverhoudingen vóór de verveningen 

(1826-1871) 

 

Boermarken 

In een groot deel van Westerwolde was nog tot ver in de negentiende eeuw het 

stelsel van boermarken als landbouwsysteem en tevens bestuurlijke organisatie 

aan te treffen. Dit stelsel kent een lange geschiedenis. Gedurende de 

Middeleeuwen ontstond onder de bevolking de behoefte om bepaalde gebieden tot 

eigendom te verklaren.122 Dit streven uitte zich in het ontstaan van boermarken. 

Het woord marke was oorspronkelijk een ander woord voor ‘grens’. Deze betekenis 

van marke veranderde in de loop van de tijd naar ‘het omgrensde’.123 Zodoende 

werd er verwezen naar het grondgebied dat onderdeel was van een specifieke 

boermarke.  

 

De aanwezigheid van een marke hield in dat een gebied toebehoorde aan een 

gemeenschap van markegenoten. Er was sprake van onverdeelde en verdeelde 

gronden in het gebied. De onverdeelde gronden waren bijvoorbeeld de 

heidevelden, veengronden, bossen, weide- en hooilanden, wegen en waterlopen. 

Deze waren gezamenlijk eigendom van de markegenoten. Onder de verdeelde 

gronden vielen de hoger gelegen bouwlanden: de essen. Deze waren in percelen 

verdeeld en individueel eigendom.124   

 

Niet alle inwoners van een marke waren markegenoten. De markegenoten werden 

ook wel eigenerfden of erfgezetenen genoemd. Het waren dus boeren met een 

eigen boerderij op een erf en een bepaald oppervlakte aan bouwlanden op de essen 

als bezit. Alleen deze vermogende boeren bezaten voldoende waardelen in de 

marke. Dit betekende dat zij recht hadden op het gebruik van de onverdeelde 

gronden. Tevens bepaalden deze boeren hoe de dagelijkse gang van zaken in de 

marke geregeld werd.125  

 

Op een gegeven moment kwam er na eeuwen geleidelijk een einde aan het stelsel 

van boermarken. Al sinds de Late Middeleeuwen werden van tijd tot tijd delen van 

de gemeenschappelijke gronden verdeeld in particulier bezit. Dit betrof dan vaak 

weide- en hooilanden. De veengebieden en heidevelden bleven over het algemeen 

genomen zeer lang ongescheiden. In de negentiende eeuw kwam de verdeling van 

gezamenlijke gronden in een stroomversnelling terecht. Gedurende de Franse 

periode werd in 1810 een decreet uitgevaardigd dat bepaalde dat de 

gemeenschappelijke gronden verdeeld moesten worden. Door deze verdeling 

zouden de woeste gronden individueel eigendom worden, hetgeen de ontginning 

van deze gronden zou bevorderen. Daarnaast werd de macht van de marken 

ingeperkt, onder andere door de oprichting van burgerlijke gemeenten.126 Door 

 
122 Houting, De Poel & Vrijer, 2013, 44.    
123 Hiskes, 1977, 115. 
124 Hiskes, 1977, 115.   
125 Hiskes, 1977, 115-116; Houting, De Poel & Vrijer, 2013, 44-45. 
126 Houting, De Poel & Vrijer, 2013, 47-48. 
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deze ontwikkelingen werden in de loop van de negentiende eeuw de meeste 

markegenootschappen ontbonden.  

 

 
Figuur 3.3: De grenzen tussen de verschillende marken van Westerwolde volgens Joosting. 

De venen bij Alteveer behoorden tot de onverdeelde markegronden van Onstwedde. De 

marke Onstwedde is aangegeven met het cijfer IV. Het omvatte een groot gebied, van de 

Tange naar de Omersberg. De marke bestond uit een noordelijk en een zuidelijk deel, 

plaatselijk bekend als ‘Noorden marke’ en ‘Zuiden marke’.127  

 
127 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 145, Rechtbank van 
eerste aanleg te Winschoten, 1811-1838, inv.nr. 95, Rapporten van deskundigen over de verdeling van 
de Onstwedder marke, rapportnr. 1.    
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Marke Onstwedde 

Het veengebied waar uiteindelijk de veenkolonie Alteveer ontstond, was tot in de 

negentiende eeuw onderdeel van de marke Onstwedde. Deze marke bestond voor 

een relatief groot gedeelte uit veengronden en beekdalgronden.128 In de achttiende 

eeuw kwamen al enige kleine scheidingen binnen de marke voor. Er vond namelijk 

een overdracht plaats van enkele landerijen die voorheen in gemeenschappelijk 

bezit van de markegenoten waren. Uiteindelijk vond er tussen 1828 en 1836 de 

volledige markescheiding van Onstwedde plaats.129 Daardoor waren de voorheen 

onverdeelde gronden bestaande uit venen, bossen, heide en hooi- en weilanden 

niet langer gemeenschappelijk bezit. Ook het veengebied bij Alteveer werd in deze 

periode onder de markegenoten verdeeld. Zodoende veranderden de 

bezitsverhoudingen in het veen van gezamenlijk bezit naar particulier bezit.   

 

 
Figuur 3.4: De kadastrale eigendomsgegevens van 1832 illustreren dat het veengebied bij 

Alteveer destijds nog in handen was van de markegenoten van Onstwedde. Het 

onverdeelde en uitgebreide gebied wordt weergegeven met een groene kleur (natte 

gronden) en lag tussen Nieuwe Pekela en Onstwedde in. Een groot deel van de 

markegronden van Onstwedde was rond die tijd al verdeeld.  

 

 

 

 
128 Ebeling & Wieringa, 1977, 149.  
129 Jonge van Ellemeet & Joosting, 1920, 115-116.  
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Scheiding en verdeling van de markegronden 

De scheiding en verdeling van de markegronden kwam destijds door middel van 

een uitgebreide procedure tot stand. Op 18 oktober 1826 werd in een vonnis van 

de rechtbank van eerste aanleg te Winschoten de toekomst van de marke 

Onstwedde bepaald. De eisende partij in de civiele procedure bestond uit drie 

markegenoten van de marke Onstwedde. Zij hadden de overige markegenoten 

voor de rechtbank gedaagd. De eisers wilden hun aandeel uit de marke 

toegewezen krijgen, door middel van scheiding en verdeling van de 

gemeenschappelijke markegronden. De rechtbank stelde de eisers in het gelijk en 

achtte tevens dat een markescheiding ook goed zou zijn in het belang van de 

landbouw. De uitspraak in deze zaak was vervolgens dat de Onstwedder marke 

gescheiden en verdeeld zou moeten worden. Zowel de eisers als de gedaagden 

moesten een aandeel krijgen in zoverre zij er recht op hadden. Ook de kosten die 

de markescheiding met zich meebracht moest evenredig verdeeld worden onder 

de markegenoten.130   

 

Vervolgens werden er eveneens door een vonnis van de rechtbank te Winschoten 

op 17 februari 1827 vier deskundigen aangesteld die verantwoordelijk werden voor 

de uitvoering van de markescheiding. Deze deskundigen bestonden uit drie experts 

en een landmeter. De eerstgenoemden kregen de taak om rapporten op te stellen 

van de onverdeelde gronden. De landmeter ging kaarten van de desbetreffende 

regio’s vervaardigen en advies geven over waar infrastructuur zoals wegen en 

sloten moesten worden aangelegd, zodat iedereen na de verdeling degelijk gebruik 

kon maken van de eigen gronden.131  

 

In de daaropvolgende jaren gingen de deskundigen de ongescheiden 

markegronden van Onstwedde inventariseren om deze vervolgens te scheiden en 

te verdelen. Dit gebeurde niet in één keer, maar in etappes. Er werd telkens een 

gedeelte van de markegronden in kaart gebracht en in percelen gesplitst. De 

gronden werden vervolgens door onderlinge schikking of loting verdeeld onder de 

markegenoten. Onderdelen die niet geschikt werden geacht om te worden 

verdeeld, werden door een openbare verkoop particulier eigendom.132   

 

Na scheiding van andere markegronden in Onstwedde waren de deskundigen in 

1831 eraan toegekomen om een groot gedeelte van het veengebied bij Alteveer 

te verdelen. De landmeter ging vervolgens het gebied in kaart brengen om dit 

daarna in verschillende veenplaatsen te verdelen.133 Door de grootte van het 

veengebied werd het noodzakelijk geacht om dit in verschillende onderdelen te 

behandelen. Ieder onderdeel werd aangeduid met een letter.  

 
130 RHC GrA, toegangsnr. 145, inv.nr. 71, Processen-verbaal van de zittingen van 1826, vonnis 18 
oktober 1826.  
131 RHC GrA, toegangsnr. 145, inv.nr. 72, Processen-verbaal van de zittingen van 1827, vonnis 7 februari 
1827.  
132 RHC GrA, toegangsnr. 145, inv.nr. 95, rapportnr. 1.  
133 RHC GrA, toegangsnr. 3064, Familie Borgesius, 1628-1909, inv.nr. 104-121, Kaarten van de 
voorheen ongescheiden marke van Onstwedde, opgemeten, gescheiden en in kaart gebracht door 
Goedhart Borgesius, 1829-1833, nr. 112 & 114 (scan).   
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Figuur 3.5: Plan R werd 

getekend in 1831. Een 

aanzienlijk gedeelte van het 

veengebied bij Alteveer werd 

door de landmeter G. 

Borgesius aangeduid met de 

letter R. Dit gedeelte werd 

begrensd door de Tange in 

het noorden, de gemeente 

Nieuwe Pekela in het westen 

en de venen behorende tot 

Veenhuizen, de Veenhuizer 

Zijdstukken, in het oosten. 

De landmeter verdeelde het 

gebied vervolgens in 66 

veenplaatsen en deze 

werden hierna genummerd.   
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Figuur 3.6: Plan P en plan O werden eveneens door de landmeter getekend in 1831. Het 

gebied was gelegen tussen de es van Onstwedde en de Tange. Zowel P als O werden 

vervolgens beiden in 33 veenplaatsen verdeeld en genummerd.  

  

Op 1 juli van 1831 gingen de experts naar deze door de landmeter opgemeten 

veenplaatsen. Zij gingen vervolgens de percelen beoordelen op kwaliteit en ligging. 

Daarna werden deze bij elkaar gevoegd om de verdeling zo veel mogelijk gelijk te 

krijgen.134 Zo werden van plan R telkens twee percelen aan elkaar gekoppeld, 

zodat er 33 koppels ontstonden. Uit zowel plan P als plan O werd telkens één 

perceel met elkaar gekoppeld. Zo ontstonden er 33 koppels van één perceel uit P 

en één perceel uit O.135   

 

Dit getal 33 was niet toevalligerwijs tot stand gekomen, maar daar zat een 

geschiedenis achter. In de marke Onstwedde waren namelijk van oudsher 33 erven 

aanwezig. Dat maakte Onstwedde de grootste boerschap van Westerwolde.136 De 

33 eigenaren van deze erven, de eigenerfden of erfgezetenen, bezaten aandelen 

in de marke. Een eenheid van een dergelijk aandeel werd een waardeel of waar 

genoemd. In Onstwedde had iedere eigenerfde acht waardelen. Dit aantal 

 
134 RHC GrA, toegangsnr. 145, inv.nr. 95, rapportnr. 72. 
135 RHC GrA, toegangsnr. 145, inv.nr. 95, rapportnr. 71 & 72.  
136 Meijer, 1977, 32.  
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waardelen vormde één boerrecht. In totaal was dus sprake van 264 waardelen en 

33 boerrechten in de marke Onstwedde.137   

 

Ten tijde van de negentiende eeuw waren veel boerrechten versnipperd geraakt. 

Er waren destijds 55 eigenaren die ieder waardelen in de marke bezaten. Het 

overgrote deel van deze eigenaren bestond uit particulieren, die meestal tot een 

maximum van acht waardelen bezaten, maar niet allemaal. Zo had de stad 

Groningen door de tijd heen ook 9¾ waardeel vergaard. De pastorie van 

Onstwedde bezat 16 waardelen, hetgeen gelijk stond aan twee boerrechten.138  

 

Door deze versnippering was het noodzakelijk om de waardelen van de 

verschillende eigenaren samen te voegen. Daardoor ontstonden combinaties om 

tot een vol boerrecht te komen. Er waren achttien combinaties die één boerrecht 

vormden. Zes combinaties vormden twee boerrechten. Eén combinatie vormde 3 

boerrechten. Zo werd door middel van 25 combinaties het totaal van 33 

boerrechten behaald.139 Zo kreeg iedereen die waardelen bezat in de marke 

Onstwedde, oftewel de waardeelhouders, een aandeel van de markegronden dat 

overeenkwam met het aantal waardelen. Na de verdeling hield het 

eigendomssysteem met waardelen op te bestaan.  

 

Uiteindelijk werden de venen van Alteveer enkele maanden later verdeeld tijdens 

de vijfde verloting van de markegronden van Onstwedde op 14 september 1831. 

De 25 lootjes werden in een bus gedaan en achtereenvolgens door een onmondig 

kind getrokken.140 Na de verloting waren de veenplaatsen particulier eigendom van 

55 eigenaren en konden deze weer verder verkocht of verhuurd worden. De nieuwe 

eigenaren bleven echter wel onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Ze werden 

geacht om mee te werken als er in de toekomst sprake zou zijn van het aanleggen 

van kanalen en wijken. Deze zouden de afvoer van de venen kunnen bevorderen, 

waardoor dit gunstig zou zijn voor henzelf en de andere deelgenoten.141 

 

  

 
137 Schuurman, 2002, 8-9.  
138 HRC GrA, toegangsnr. 1468, Veenkantoor, 1634-1966, inv.nr. 334, Stukken inzake de verdeling van 
ongescheiden stukken veen van de marke Onstwedde, 1827-1832, stukken betreffende koop van enig 
land uit de marke van Onstwedde.  
139 HRC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 1077, Stukken betreffende de verkoop van stadsgronden te 
Onstwedde en Alteveer waarbij een proces- verbaal van de 5e verloting te Onstwedde d.d. 14 sept, 1831, 
betreffende de letters O, P en R; en de afkondiging van het staatsbesluit tot oprichting en reglementering 
van het veenschap Alteveer, d.d. 12 mei 1871, later gewijzigd bij het Statenbesluit van 24-12-1884 tot 
oprichting van het waterschap Alteveer, Procesverbaal van de 5e verloting in Onstwedde, blad 3-4.    
140 HRC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 1077, Procesverbaal van de 5e verloting in Onstwedde, blad 7-8.  
141 HRC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 1077, Procesverbaal van de 5e verloting in Onstwedde, blad 6-7.  
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Figuur 3.7: Het geheel aan plannen 

voor de venen van Alteveer uit de 

periode 1827-1836. Het 

veengebied bestond namelijk niet 

alleen uit de plannen P, O & R. Na 

de verloting van deze onderdelen 

werden enige tijd later de 

resterende gebieden ingedeeld in 

plan K, Q, S, V & W en vervolgens 

verloot onder de markegenoten.   
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Landschap en grondgebruik vóór de verveningen 

Pas in de jaren ’70 van de negentiende eeuw werden er concrete plannen gemaakt 

om het veengebied bij Alteveer te vervenen. Echter hadden deze veenlanden in de 

periode vóór de grootschalige verveningen ook zeker nut voor bewoners die er 

destijds leefden. Deze gebieden werden voor verscheidene doeleinden gebruikt. 

Zo wordt er uit een afschrift van een notariële akte uit 1835 duidelijk dat er in 

ieder geval al ten tijde van de markescheiding van 1831 op kleinschalige wijze turf 

werd gewonnen in het veengebied bij Alteveer. Het veengebied van het eerder 

behandelde plan O stond namelijk bekend als de beste veengrond van de regio. 

Onstwedde had er eigen turfgraverijen waarbij turf werd gestoken. Het 

voornaamste doel hiervan was brandstof voor de kachels van de inwoners van het 

dorp.142   

 

Daarnaast was het veengebied belangrijk voor de agrarische productie. Gerding 

noemt in zijn onderzoek naar de verveningen in de vier noordelijke provincies dat 

de venen van Onstwedde waarschijnlijk zeer intensief gebruikt zijn voor het 

verbouwen van veenboekweit.143 Dit wordt ondersteund door documenten van de 

markescheiding van Onstwedde. Tijdens de scheiding en de verdeling van de 

veengronden bij Alteveer uit de marke Onstwedde werden namelijk bepalingen 

opgesteld. In 1831 werden de veenplaatsen particulier bezit. De nieuwe eigenaren 

van deze plaatsen moesten echter nog wel tot de herfst van 1838 het boekweiten 

van de gronden gedogen, voor zover daarvan sprake was op hun landerijen.144   

 

Ook daarna was er nog lange tijd sprake van het boekweiten van de veengronden 

in Onstwedde. Om het gewas veenboekweit een vruchtbare bodem te bieden werd 

allereerst de bovenste laag van het veen ontwaterd en aansluitend in brand 

gestoken. Door de vrijgekomen voedingsstoffen kon men het perceel zes jaar lang 

gebruiken voor het verbouwen van veenboekweit, om vervolgens het perceel weer 

twintig tot dertig jaar braak te laten liggen.145 In het gemeenteverslag van 

Onstwedde uit 1851 wordt dit eveneens beschreven: “Het gebruik dat van de 

woeste gronden gemaakt wordt, bestaat voornamelijk daarin dat vele van die 

gronden tot bebouwing van veenboekweit worden gebrand en geschikt 

gemaakt.”146 

 

 
142 HRC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 334, stukken betreffende koop van enig land uit de marke van 
Onstwedde.  
143 Gerding, 1995, 95-96.  
144 HRC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 1077, Procesverbaal van de 5e verloting in Onstwedde, blad 6. 
145 Jongmans et al., 2013, 599.  
146 RHC GrA, toegangsnr. 1099, Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814–1942, inv.nr. 8701-8717, 
Gemeenteverslagen van Onstwedde, 8701.1, 1851 blad 24 (scan 15).  
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Figuur 3.8: Een gravure van 1878 uit Duitsland met daarop de werkzaamheden bij het 

veenbranden. De boekweitcultuur vond namelijk ook over de grens plaats.   

 

Het branden van de venen gaf vanzelfsprekend een hoop overlast. In de gemeente 

Onstwedde werden er uiteindelijk maatregelen getroffen om de overlast zoveel 

mogelijk te beperken. Zo wordt uit het gemeenteverslag van 1884 duidelijk: “De 

woeste gronden worden na gebrand te zijn gebruikt tot het verbouwen van 

veenboekweit. Daar dit branden echter in den laatsten tijd meermalen nadelige 

gevolgen na zich sleepte wordt hierop een streng toezicht gehouden of geheel 

verboden.”147 

 

Naast de agrarische productie van veenboekweit zijn de venen bij Alteveer ook 

nog voor een ander agrarisch doel gebruikt. Dit wordt duidelijk uit een 

ooggetuigenverslag dat is opgesteld door A. Buursma. Daarin herinnert Berend 

Eemsing zich een overlevering over het veen van Alteveer.148 Hij vertelt dat het 

veen door de Onstwedder boeren gebruikt werd. Ze trokken de bovenste laag van 

het veen los en legden het tijdelijk te drogen. Daarna werd het veen in de 

koestallen gestrooid. De mest en urine ging in het droge veen zitten. Dat werd 

vervolgens weer op de bouwlanden neergelegd, zodat de grond beter werd.   

  

 
147 RHC GrA, toegangsnr. 1099, inv.nr. 8707.4, 1884 blad 47 (scan 25).   
148 Buursma, 2007, 102. 
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Figuur 3.9: Een fragment van de kaart van Strating uit 1860. Ten westen van Onstwedde 

is het veengebied bij Alteveer zichtbaar. De donkerbruine gebieden zijn het nog niet 

verveende hoogveen. De lichtbruine gebieden zijn reeds verveend. Ten westen van 

Alteveer zijn de verveningen van Nieuwe Pekela nagenoeg afgerond.  
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3.3 Landschap en organisatie tijdens de verveningen (1871-1920) 

 

Tegen het einde van de negentiende eeuw werd er overgegaan tot verveningen in 

de venen van Alteveer. Dit was relatief laat in vergelijking met andere verveningen 

binnen de provincie Groningen. Bij de veenkolonie Nieuwe Pekela waren de 

verveningen bijvoorbeeld al in volle gang lang voordat er sprake was van 

verveningen bij Alteveer. Rond 1800 waren al grote delen van het landschap 

verveend en in cultuur gebracht. Het veengebied van Alteveer lag naast de 

veenplaatsen van Nieuwe Pekela, gescheiden door een sloot genaamd de 

Barkelazwet. Aangezien beide veengebieden aan elkaar grensden, zou het goed 

mogelijk kunnen zijn dat er destijds aansluiting gezocht is bij de 

verveningsactiviteiten van Nieuwe Pekela. Gerding vindt hier echter geen 

aanwijzingen voor gedurende zijn onderzoek naar de turfwinning in de regio.149  

 

Halverwege de negentiende eeuw was alleen in het zuiden van de gemeente 

Onstwedde sprake van grootschalige verveningen. Toen werd er in de venen van 

Stadskanaal en Veenhuizen turf gestoken.150 Gaandeweg volgde de overige 

veengebieden. Eerst het Vledderveen en uiteindelijk het Alteveer. 

    

Ontstaan waterschappen 

De voorbereidingen voor de verveningen bij Alteveer vonden plaats in de tijd dat 

er waterschappen gevormd werden in de provincie Groningen. In de provincie 

bestonden destijds zijlvesten, dijkrechten en polders die het onderhoud van en het 

toezicht op de wateren als taak hadden. In de tweede helft van de negentiende 

eeuw vond er een hervorming plaats van deze organisaties. De zijlvesten, 

dijkrechten en polders werden opgeheven en vervangen door waterschappen. 

Deze hadden dikwijls andere grenzen.151 Ook werd er voor ieder waterschap een 

eigen reglement vastgesteld, waarbij zaken zoals de taken, inrichting en 

samenstelling van bestuur bepaald werden.    

   

Ook Westerwolde behoorde voorafgaand aan deze hervorming tot een zijlvest. 

Aanvankelijk regelde ieder kerspel zijn eigen waterstaatszaken. In de zeventiende 

eeuw ontstond er een samenwerkingsverband tussen tien kerspelen, waaronder 

Onstwedde. Dit Tienkarspelen Zijlvest omvatte het hele Groningse grondgebied 

dat op de Dollard afwaterde.152  

 

In de herziening van de grondwet in 1848 werd bepaald dat de Provinciale Staten 

vanaf dan het wetgevende gezag werd over waterschappen. Vervolgens maakten 

de Provinciale Staten van Groningen een plan om de bestaande zijlvesten, 

dijkrechten en polders te vervangen door negen waterschappen.153  

 
149 Gerding, 1995, 95-96.  
150 RHC GrA, toegangsnr. 1099, inv.nr. 8701.2, 1852 blad 18 (scan 14).  
151 Gras, 1990, 31-32.   
152 Goelema, 1991, 43.  
153 Hagen, 1997, 13.  
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Als gevolg hiervan werd het Tienkarspelen Zijlvest opgeheven en viel het 

grondgebied onder twee nieuwe waterschappen. Waterschap Reiderland werd in 

1865 opgericht en waterschap Westerwolde in 1887.154 

 

 
Figuur 3.10: Kaart uit 1872 van het destijds nog op te richten waterschap Westerwolde. 

Het grondgebied loopt van Winschoten in het noorden naar Ter Apel in het zuiden, van 

beide Pekela’s in het westen naar de Rijksgrens in het oosten.  

 

 

 

 
154 Goelema, 1990, 43. 
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Oprichting veenschap en waterschap Alteveer  

Ook binnen de bestaande organisaties was het mogelijk om een nieuw waterschap 

op te richten. In 1869, nog tijdens het bestaan van het Tienkarspelen Zijlvest, 

kwam een aanvraag binnen voor het oprichten van waterschap Alteveer en het 

vaststellen van een waterschapsreglement. Door de oprichting van dit waterschap 

Alteveer zouden de verveningen bij Alteveer efficiënter uitgevoerd kunnen worden. 

Er was sprake van een hoogveengebied van ongeveer duizend hectare groot en na 

de verveningen zou de resterende ondergrond tot bouwland ontgonnen worden. 

De leden van de Provinciale Staten van Groningen vroegen zich af of de organisatie 

wel een waterschap kon worden genoemd. Het doel van de oprichting van 

waterschap Alteveer was namelijk nadrukkelijk ten behoeve van de verveningen. 

Het was echter voor deze verveningen ook belangrijk om waterstaatswerken aan 

te leggen. Hiervoor zou de oprichting van een waterschap prima geschikt zijn. De 

Provinciale Staten gingen vervolgens akkoord met de oprichting van het 

waterschap.155  

 

Aansluitend was er ook nog Koninklijke goedkeuring nodig voor de daadwerkelijke 

oprichting van waterschap Alteveer. Deze kreeg het waterschap niet. Uit stukken 

kon opgemaakt worden dat de organisatie meer de eigenschappen zou krijgen van 

een veenschap dan van een waterschap.156 Uiteindelijk werd daarom in 1871 

besloten tot oprichting en reglementering van het veenschap Alteveer.157 Deze 

kreeg wel de vereiste Koninklijke goedkeuring.  

 

In de daaropvolgende jaren werd duidelijk dat een veenschap toch niet de ideale 

organisatiestructuur bezat om de verveningen te laten vlotten. Het bestuur van 

veenschap Alteveer miste bepaalde bevoegdheden die besturen van 

waterschappen wel hadden. Zo was het bestuur niet bevoegd om geld te innen, 

waardoor bijvoorbeeld schulden en de bijbehorende rente niet afgelost konden 

worden. Ook kon het bestuur veel van de benodigde waterstaatswerken die in het 

reglement stonden niet uitvoeren. Daarnaast schortte er ook het een en ander aan 

het reglement zelf. Er stonden bepalingen in die de voortgang van de verveningen 

hinderden en daarbij onredelijk werkten voor enige grondeigenaren.158 Door deze 

problematiek ontstond het plan om veenschap Alteveer alsnog te veranderen in 

een waterschap. Sinds de oprichting in 1871 had het veenschap steeds meer het 

karakter gekregen van een waterschap. Zo waren er al enkele waterstaatswerken 

aangelegd, zoals kanaalgedeelten en een sluis.159 Er werd vervolgens een nieuw 

reglement opgesteld en een aanvraag ingediend voor de oprichting van waterschap 

 
155 Sijpkens, 1924, 201-202.  
156 Sijpkens, 1924, 201-202. 
157 RHC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 1077, 1871 afkondiging van het staatsbesluit tot oprichting en 
reglementering van het veenschap Alteveer, gemeente Onstwedde. 
158 Sijpkens, 1924, 221-222.  
159 Sijpkens, 1924, 221-222. 
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Alteveer. Deze kreeg in 1884 de goedkeuring van de Provinciale Staten én de 

Koning.160  

 

Relatie met waterschap Westerwolde en Pekel A 

Het veenschap Alteveer was onderdeel van het Tienkarspelen Zijlvest totdat de 

laatstgenoemde opgeheven werd. Vervolgens waren het veenschap Alteveer en 

haar opvolger waterschap Alteveer onderdeel van het waterschap Westerwolde. 

Het waterschap Westerwolde kreeg spoedig weer te maken met een nieuwe deling. 

Binnen het waterschap werden vergaande plannen ontwikkeld ter bevordering van 

de afwatering en kanalisatie.161 Bepaalde gronden in het noordwesten van het 

waterschap hadden hier geen belang bij. Daarom werden 1901 deze gronden van 

het waterschap Westerwolde gescheiden en vormden deze een nieuw waterschap 

onder de naam Pekel A.162  

 

Binnen waterschap Pekel A bestonden 34 kleinere waterschappen, waar 

waterschap Alteveer ook toe behoorde. Ieder van deze waterschappen had een 

eigen bestuur en reglement. De relatie met het overkoepelende waterschap Pekel 

A had alleen betrekking op het feit dat ze inliggend waren binnen het grondgebied 

van Pekel A en daarmee tot hetzelfde stroomgebied behoorden.163 Zo had 

waterschap Alteveer de taken om waterwerken aan te leggen ten behoeve van de 

verveningen. Aan waterschap Pekel A waren deze taken niet toegekend.    

 
160 RHC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 1077, 1884 afkondigen van het Statenbesluit tot intrekking van 
het besluit houdende oprichting en reglementering van het veenschap Alteveer en tot oprichting en 
reglementering van een waterschap van dien naam. 
161 Geertsema, 1910, 643-635.  
162 Geertsema, 1910, 667. 
163 Groninger Archiefnet, Inventaris Waterschap Pekel-A 1901-1968, bereik en inhoud, n.d.   
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Figuur 3.11: Een fragment van kaart met waterschappen in Groningen uit de periode 1898-

1910. Hierop zijn de waterschappen Westerwolde en Pekel A te herkennen. De globale 

ligging van de venen bij Alteveer zijn met rood omcirkeld. Op deze kaart is te zien dat dit 

gebied na 1901 niet meer bij het waterschap Westerwolde hoorde, maar bij waterschap 

Pekel A.  
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Rol waterschap Alteveer ten tijde van verveningen 

In de jaren dat het veenschap Alteveer bestond waren er, op enkele 

waterstaatswerken na, nog niet bepaald veel voorbereidingen getroffen om de 

turfwinning in het gebied te bevorderen. Dit veranderde toen het veenschap werd 

omgezet in een waterschap. Voorafgaand aan de oprichting van waterschap 

Alteveer in 1884 werd er een reglement opgesteld en een plan van aanleg. Het 

waterschap werd opgericht met het doel om een gebied ter grootte van ongeveer 

duizend hectare aan veengrond beschikbaar te maken voor commerciële 

turfwinning. Daarom werd er in het reglement naast bepalingen voor de 

waterafvoer, ook een volledig plan voor het vervenen van de gronden opgesteld.164  

 

Om de verveningen te bevorderen was ten eerste de ontsluiting van het gebied 

noodzakelijk, waarbij vooral de aanleg van waterwegen en bijbehorende 

waterstaatswerken belangrijk was. Het waterschap begon met de uitvoering van 

het kanalisatieplan. Er werd een hoofdkanaal aangelegd, genaamd het 

Alteveerkanaal. Dit kanaal werd in verbinding gebracht met de Poortmanswijk van 

Nieuwe Pekela. Het was de bedoeling dat de gestoken turven vervolgens per schip 

via deze waterweg richting het Pekelder Hoofddiep vervoerd zouden worden.165  

 

 
Figuur 3.12: De Poortmanswijk richting Nieuwe Pekela in de huidige tijd.  

 
164 Geertsema, 1910, 687.   
165 RHC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 1077, Reglement waterschap Alteveer, blad 7-9.  
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Figuur 3.13: Uittreksel uit het kadastrale plan uit 1884 van de gemeente Onstwedde, sectie 

D en E. Dit plan omvat het waterschap Alteveer. De ontworpen kanalen en zijtakken staan 

aangeduid, evenals de waterpassingen en peilingen. De rode cirkel geeft aan waar de 

aansluiting van het Alteveerkanaal met de Poortmanswijk gerealiseerd zou worden.   
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Om de kosten voor deze werkzaamheden te kunnen dekken werd er door het 

waterschap een bijdrage van de verveners verwacht. Over iedere 12.000 gestoken 

turven werd er 1,50 gulden geheven. Dit aantal gestoken turven stond gelijk aan 

een dagwerk turf, oftewel de hoeveelheid turf die een ploeg gemiddeld per dag 

kon steken.166    

 

Spoedig na aanvang van de uitvoering van het kanalisatieplan kwam men tot de 

conclusie dat de aansluiting met de Poortmanswijk tot problemen ging leiden. In 

het plan van aanleg was namelijk een kanaalpeil bepaald voor het waterschap 

Alteveer. Dit bleek te laag te zijn om het kanalisatieplan te realiseren, omdat er 

bij de ondergrond binnen het waterschap aanzienlijke hoogteverschillen 

bestonden. Deze verschillen kwamen door een zandlaag waar het moeilijk graven 

was.167 Daardoor zouden de waterwegen niet diep genoeg ingegraven kunnen 

worden. De oplossing hiervoor zou zijn om het kanaalpeil te verhogen.168 Dit was 

echter geen optie, omdat het aangrenzende Nieuwe Pekela vreesde voor negatieve 

gevolgen van het verhoogde peil.     

 

Om vervolgens toch de verhoging van het kanaalpeil in waterschap Alteveer te 

kunnen realiseren werd er gezocht naar een aansluiting van het Alteveerkanaal 

met het zuidelijker gelegen Stadskanaal. Dan kon het kanaalpeil binnen het 

waterschap wel worden verhoogd en hoefde er ook geen sluis gebouwd te worden 

bij de aansluiting met de Poortmanswijk.169 Deze oplossing zou aanzienlijk minder 

gaan kosten. Dit plan werd vervolgens uitgewerkt en hiervoor moest het reglement 

van het waterschap gewijzigd worden. In 1890 werd deze wijziging aan de 

Provinciale Staten voorgelegd.170  

 

Dat de problematiek binnen het waterschap groot was blijkt uit de voordracht aan 

de Provinciale Staten van Groningen betreffende de wijziging van het reglement 

van het waterschap Alteveer. Er wordt namelijk verkondigd: “Dit waterschap, 

ontstaan uit het vroegere veenschap Alteveer, heeft na zijne oprichting aan de 

ingelanden niets dan teleurstelling bereid. Aanzienlijke sommen zijn ten koste 

gelegd om een goede inrichting te krijgen, de uitgestrekte venen op doelmatige 

en winstgevende wijze aan de snede te brengen, maar een gunstig resultaat blijft 

nog steeds uit. Van jaar tot jaar nemen de schulden toe. De renten zijn sinds 

eenige jaren niet betaald en de omslagen kunnen niet worden geïnd. De 

administratie geraakt hoe langer hoe meer verward en de vervening gaat zeer 

weinig vooruit.”171 Hieruit wordt duidelijk dat er dringend behoefte was aan 

verbetering van de bestaande situatie binnen het waterschap. De verwachting was 

dan ook dat het waterschap een ongekende bloei tegemoet zou gaan, indien het 

 
166 RHC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 1077, Reglement waterschap Alteveer, blad 4.  
167 Sijpkens, 1924, 223. 
168 Geertsema, 1910, 687.  
169 Sijpkens, 1924, 223-224.  
170 RHC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 1077, Concept besluit 1890 betreffende ene wijziging van het 
reglement voor het waterschap Alteveer. 
171 RHC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 1077, Voordracht van Gedeputeerde Staten aan de Staten der 
provincie Groningen, betreffende ene wijziging van het reglement voor het waterschap Alteveer, blad 1.  
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nieuwe kanalisatieplan goedgekeurd werd. Doordat er dan meer turf geëxploiteerd 

kon worden, zou de waarde van de venen gaan stijgen.172 Het gewijzigde 

reglement met nieuw kanalisatieplan werd vervolgens in 1890 goedgekeurd, 

waardoor de uitvoering van de werkzaamheden kon beginnen.   

 

De aansluiting met het Stadskanaal werd spoedig gerealiseerd. In het zuiden van 

waterschap Alteveer werd het Alteveerkanaal verbonden met reeds bestaande 

kanalen en wijken. In 1893 werd in het aangrenzende gehucht Nieuwe 

Zuideraanleg een wijk tussen de plaatsen 7 en 8 doorgetrokken en verbreed, 

waardoor het plaatselijke hoofddiep bereikt werd.173 In datzelfde jaar werd een 

wijk tussen de Stadsboerendiepsterplaatsen 25 en 26 aangepast. Deze wijk werd 

verbreed en verdiept en tevens werd er naast de wijk een trekpad aangelegd.174 

De wijk tussen de Stadsboerendiepsterplaatsen stond in verbinding met het 

Boerendiep. Dit kanaal lag parallel aan het Stadskanaal. Op deze manier werd het 

Alteveerkanaal verbonden met het Stadskanaal.175 De oude aansluiting van het 

Alteveerkanaal met de Poortmanswijk kwam hiermee te vervallen. Er werd een 

dam geplaatst tot kering van het verhoogde kanaalpeil van waterschap Alteveer.176  

 

 
Figuur 3.14: Het Alteveerkanaal in de huidige tijd met daarlangs verspreide bebouwing.  

 
172 RHC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 1077, Voordracht, blad 5.  
173 RHC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 1077, Concept besluit 1890, blad 2. 
174 RHC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 1127, Stukken inzake een voorgenomen doorsnijding naar het 
Stadskanaal voor het waterschap Alteveer, door verwijding van de wijk tussen de 
stadsboerendiepsterplaatsen nrs. 25 en 26, 1893.  
175 RHC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 1077, Concept besluit 1890, blad 2; RHC GrA, toegangsnr. 1902, 
Gemeentebestuur van Groningen, inv.nr. 246, bij 8 oktober 1927 situatie van het waterschap Alteveer 
met twee tekeningen.  
176 RHC GrA, toegangsnr. 1468, inv.nr. 1077, Concept besluit 1890, blad 3.  
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Figuur 3.15: Op dit fragment van de Bonnekaart uit 1902 is de aansluiting van waterschap 

Alteveer met het Stadskanaal reeds gerealiseerd. Met blauw is omcirkeld op welke plek het 

Alteveerkanaal werd verbonden met de aangepaste wijken. Met rood zijn deze wijken 

aangegeven. Eerst door de plaatsen van de Nieuwe Zuideraanleg, vervolgens door de 

Stadsboerendiepsterplaatsen richting het Boerendiep bij Stadskanaal.    

 

Na de aansluiting met het Stadskanaal verliepen de verveningen binnen het 

Waterschap voorspoedig. De gestoken turven werden over het Stadskanaal 

vervoerd naar de afzetmarkt, in plaats van via het Pekelder Diep. De verveningen 

vonden aanvankelijk plaats in het zuidelijke en centrale gedeelte van het 

waterschap. Rond het begin van de twintigste eeuw werd het Alteveerkanaal 

doorgetrokken naar het noorden van het waterschap, waardoor er ook vervening 

plaats kon vinden in de zogenoemde ‘Grootstukken’. Toen zorgden de 

hoogteverschillen en het kanaalpeil binnen het waterschap Alteveer wederom voor 

problemen. Het aangenomen kanaalpeil was namelijk te hoog om de noordelijke 

veenplaatsen efficiënt te vervenen. In 1908 werd dit opgelost door een sluis aan 

te leggen en het kanaalpeil in het noorden te verlagen.177  

 

 
177 Geertsema, 1910, 688.  
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Figuur 3.16: Fragment van een kaart uit de periode 1898-1910. Waterschap Alteveer staat 

met omliggende waterschappen aangegeven, zoals waterschap Tweede Pomppolder en 

waterschap Eendracht. De rode pijlen geven weer waar het Alteveerkanaal liep. Tijdens de 

verveningen werden verschillende onderdelen aangeduid met het woord ‘stukken’. Zo 

lagen in het noorden van het waterschap de ‘Grootstukken’, met daaronder de 

‘Beumeeswegstukken’. In het oosten lagen de ‘Dwarsstukken’. Deze drie gebieden zijn met 

blauw omcirkeld. De gele kleur geeft de ‘Veenhuizer Zijdstukken’ aan, die grensden aan 

het zuidoosten van het waterschap. Deze werden pas later aan het waterschap Alteveer 

toegevoegd.    
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Verveningen lopen ten einde 

Na de ontsluiting van waterschap Alteveer verdween het veen in een rap tempo. 

In 1915 vond er nog uitbreiding plaats van het waterschap. Destijds werden de 

aangrenzende Veenhuizer Zijdstukken bij het waterschap gevoegd, waardoor het 

grondgebied van waterschap Westerwolde kleiner werd.178 Rond deze tijd werden 

de omstandigheden ook zeer gunstig voor de vervenersbedrijven. De prijzen van 

brandstoffen stegen, waardoor ook turf meer waard werd.179 In 1918 werd deze 

toestand zelfs nog beter. Zo werd er beschreven: ‘ten gevolg van de heerschenden 

brandstoffennood kwam het vervenersbedrijf tot een nooitgekenden bloei’.180 In 

deze jaren worden er meer dan vierduizend dagwerken turf per jaar gewonnen, 

hetgeen meer dan een verdubbeling is ten opzichte van de productie ten tijde van 

de oprichting van waterschap Alteveer.181     

 

 
Figuur 3.17: Tekening van een turfgraverij bij Alteveer uit 1918. In dat jaar verliep de 

turfproductie voorspoedig.  

 

Er kwam echter snel een einde aan deze opleving. In 1920 waren de turfprijzen 

opnieuw zeer hoog, totdat in het najaar de vraag naar turf ineens enorm daalde. 

Daardoor stond de verscheping van turf nagenoeg stil.182 Ook het volgende jaar 

bleef deze problematiek aanhouden. Grote hoeveelheden turf bleven onverkocht 

op de percelen staan. Na deze periode was het wel gedaan met de verveningen bij 

Alteveer. In de hele gemeente Onstwedde waren de verveningen niet meer van 

grote betekenis, doordat de meeste veengronden reeds vergraven waren.183  

 

 
178 Sijpkens, 1924, 363. 
179 RHC GrA, toegangsnr. 1099, inv.nr. 8714.1, 1916 blad 34 (scan 20).  
180 RHC GrA, toegangsnr. 1099, inv.nr. 8714.3, 1918 blad 34 (scan 20).  
181 Gerding, 1995, 394.  
182 RHC GrA, toegangsnr. 1099, inv.nr. 8714.5, 1920 blad 34 (scan 23).   
183 RHC GrA, toegangsnr. 1099, inv.nr. 8751.1, 1921 blad 35 (scan 21).  
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In nagenoeg een halve eeuw tijd was het landschap bij Alteveer omgevormd van 

een natuurlijk veenlandschap naar een veenkoloniaal landschap. Het waterschap 

Alteveer bleef na de verveningen nog wel bestaan en werd pas in 1968 opgeheven.  

 

 
Figuur 3.18: Op een fragment van de bonnekaart van 1935 is het resultaat te zien van de 

verveningen bij Alteveer. In eerste instantie ontwikkelde de veenkolonie Alteveer zich langs 

het Alteveerkanaal. Gaandeweg verschenen er steeds meer huizen langs de bestaande 

Beumeesweg, die van Onstwedde naar Nieuwe Pekela liep. Op de kaart is deze bebouwing 

zichtbaar.  
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3.4 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is behandeld hoe het landschap bij het huidige Alteveer zich van 

veenlandschap naar veenkoloniaal landschap ontwikkelde en welke 

organisatorische aspecten hierbij kwamen kijken. Vervolgens is de detailstudie in 

twee gedeelten uitgevoerd.  

 

Ten eerste zijn het landschap en grondbezitsverhoudingen van vóór de 

verveningen besproken. De venen van Alteveer waren in het begin van de 

negentiende eeuw onderdeel van de marke Onstwedde. Het veengebied was 

gemeenschappelijk bezit van de markegenoten. In de periode 1828-1836 werd de 

gehele marke gescheiden. Dit hield onder andere in dat de onverdeelde 

markegronden verdeeld werden. Vervolgens werd in 1831 een groot gedeelte van 

het veengebied bij Alteveer in percelen gesplitst en verloot onder 55 eigenaren die 

allen waardelen in de marke bezaten. Door de verdeling veranderden de 

bezitsverhoudingen van gemeenschappelijk bezit naar particulier bezit. De 

verschillende veenplaatsen konden vervolgens weer doorverkocht worden. 

Daarnaast werd voorafgaand aan de verveningen het veen voor verschillende 

doeleinden gebruikt. Zo is er aangetoond dat er op kleinschalige wijze turf 

gewonnen werd in het veengebied bij Alteveer. Daarnaast vormde ook het 

verbouwen van boekweit een belangrijke inkomstenbron.  

 

In het tweede deel zijn het landschap en de organisatie tijdens de verveningen 

behandeld. Hier is het jaar 1871 gekozen als startpunt van de verveningen. In dit 

jaar werd het veenschap Alteveer opgericht dat als doel had om de verveningen 

bij Alteveer efficiënter te doen verlopen. Er traden echter al spoedig problemen op 

bij de uitvoering van de plannen. Daarom werd het veenschap Alteveer omgezet 

in waterschap Alteveer. Ten tijde van dit waterschap traden er grote veranderingen 

op in het landschap. In het plan van aanleg stonden ontworpen kanalen en 

zijtakken waardoor het veengebied beter ontsloten zou worden, waaronder het 

Alteveerkanaal als hoofdkanaal. Men moest voor het bepalen van de kanaalpeil 

goed rekening houden met de hoogteligging van de ondergrond. Er werd namelijk 

aansluiting gezocht met het Pekelder Hoofddiep, zodat de gestoken turven via deze 

waterweg vervoerd konden worden richting de afzetmarkt. Dit plan bleek niet 

uitvoerbaar, waardoor er een nieuwe aansluiting werd ontworpen met het 

Stadskanaal. Na de ontsluiting van het gebied bloeiden de verveningen binnen het 

waterschap op. Eerst werd er vooral turf gewonnen in het zuidelijke en centrale 

gedeelte van het grondgebied. Nadat het Alteveerkanaal doorgetrokken werd naar 

het noorden konden ook daar verveningen plaatsvinden. Enkele jaren voor 1920 

kwam het nog tot zeer gunstige omstandigheden, maar na dit jaartal stortte de 

turfmarkt in en waren de venen ook zo goed als uitgeveend. Op deze manier werd 

het landschap in minder dan een halve eeuw ontwikkeld tot een veenkoloniaal 

landschap.  
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Figuur 3.19: Luchtfoto uit 1991 van Alteveer gezien vanuit het oosten. Op deze foto is de 

lintbebouwing langs de Beumeesweg zichtbaar in een verder grootschalig en open 

landschap.   
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Hoofdstuk 4: Conclusie 
 

Eeuwenlang was Westerwolde omringd door een groot veenmoeras. Gaandeweg 

de negentiende eeuw kwam hier verandering in, doordat de streek beter ontsloten 

werd en het veen afgegraven kon worden. Dit onderzoek richt zich op verveningen 

en het ontstaan van veenkoloniën in de streek Westerwolde. Voorheen bleken deze 

namelijk binnen de bestaande literatuur redelijk onderbelicht te zijn. Dit onderzoek 

had als doel hierin verandering te brengen. Het onderwerp is vervolgens in twee 

thema’s opgedeeld. Binnen het eerste thema is een overzicht vervaardigd van de 

veenkoloniën die in Westerwolde ontstonden. Het tweede thema ging in op de 

verveningen bij de veenkolonie Alteveer, door middel van een detailstudie. Er is 

een interdisciplinaire aanpak gehanteerd, waardoor er een combinatie van 

onderzoeksmethoden is aangewend. Zo is er naast het uitgevoerde 

literatuuronderzoek ook gebruikt gemaakt van cartografisch onderzoek, 

archiefonderzoek en veldverkenning.         

 

4.1 Overzicht van de veenkoloniën in Westerwolde 

 

Om een beter beeld te krijgen van het ontstaan van veenkoloniën en de 

bijbehorende verveningen was het ten eerste van belang om de historisch-

ruimtelijke context te schetsen. Hierbij is aandacht geschonken aan de vorming 

van het landschap, de bewoningsgeschiedenis van Westerwolde en de opgezette 

verveningen buiten de regio.  

 

Vooral ontwikkelingen uit de laatste twee glacialen en het holoceen hadden grote 

invloed op de hoogteverschillen in het landschap. Hierdoor ontstonden er heuvels, 

bestaande uit keileem en dekzand. Vervolgens begon de veenvorming in het 

Holoceen, doordat het klimaat steeds vochtiger werd. Op den duur werd de streek 

Westerwolde steeds meer overgroeid met veen, behalve op de hoger gelegen 

plekken. Deze bleken in de Vroege Middeleeuwen geschikte locaties voor 

permanente nederzettingen. Vanaf de zestiende eeuw vond er steeds meer 

bewoning plaats op de lagergelegen heuvels aan de rand van het veen. Hier 

ontstonden op den duur randveenontginningen, zoals Veenhuizen en Roswinkel.  

 

De verveningen in de provincie Groningen begonnen omstreeks de zeventiende 

eeuw. Er werden steeds meer waterwegen aangelegd, waardoor meer regio’s 

verveend konden worden. Uiteindelijk werd het Stadskanaal gegraven, waardoor 

de venen van Westerwolde werden ontsloten. Vanaf toen was er een goede manier 

om turf af te voeren.  

 

Rond 1850 waren er verschillende veengebieden in Westerwolde te vinden. Deze 

waren gelegen aan de westkant en aan de oostkant van de streek. Door 

verveningen en ontginningen zijn deze gebieden vervolgens in cultuur gebracht. 

Hierdoor zijn een aantal nieuwe nederzettingen ontstaan. Binnen de bestaande 



92 
 

literatuur was echter geen consensus te ontdekken over welk dorp wel en welk 

dorp niet tot veenkoloniën gerekend kan worden. Daarom zijn de verschillende 

nederzettingen bediscussieerd. Het kan pas een veenkolonie genoemd worden als 

de ruimtelijke hoofdstructuur is aangelegd ten behoeve van de commerciële 

turfwinning. Daaronder vallen bijvoorbeeld kanalen, wijken en wegen. Indien dit 

criterium wordt gehanteerd kunnen de nederzettingen aan de oostkant van 

Westerwolde geen veenkoloniën genoemd worden. Hebrecht, Rhederveld en Over 

de Dijk lijken qua opzet en kenmerken op veenkoloniën, maar kunnen hier dus 

niet toe gerekend worden. Van commerciële turfwinning was hier namelijk geen 

sprake of dit was niet de voornaamste reden om de gebieden te ontginnen. Aan 

de westkant van Westerwolde zijn echter wel veenkoloniën ontstaan. Hier was 

namelijk wel sprake van commerciële turfwinning. Achtereenvolgens ontstonden 

in de tweede helft van de negentiende eeuw Ter Apelkanaal, Vledderveen en ten 

slotte Alteveer. Er kan opgemaakt worden dat hoe verder een veengebied van een 

afvoerkanaal af lag, des te langer het duurde voordat de verveningen plaatsvonden 

en er een veenkolonie ontstond.    

 

4.2 Detailstudie naar de verveningen bij de veenkolonie Alteveer 

 

Na het vervaardigen van een uitgebreid overzicht van de veenkoloniën in 

Westerwolde is er naar één van deze nederzettingen een detailstudie verricht. De 

verveningen en het ontstaan van Alteveer waren namelijk nog niet eerder 

uitgebreid behandeld. Allereerst zijn belangrijke aspecten van het landschap en 

grondbezitsverhoudingen in de tijd voorafgaand aan de verveningen beschreven. 

Toen was er ten westen van Onstwedde een uitgebreid veengebied te vinden, 

bestaande uit het Achterholter Veen, de Tanger Venen en het Alteveer Veen, dat 

in dit onderzoek wordt aangeduid als het veengebied bij Alteveer. Het gebied was 

al eeuwenlang onderdeel van de marke Onstwedde. Dit hield in dat het in 

gemeenschappelijk bezit was van de markegenoten. In 1826 werd besloten tot 

scheiding van de marke, waardoor alle gemeenschappelijke gronden verdeeld 

zouden worden. Dit zou namelijk in het belang zijn van de landbouw. In 1831 werd 

een groot deel van het veengebied bij Alteveer verdeeld onder de rechthebbenden. 

Daardoor veranderden de grondbezitsverhoudingen in het veen van 

gemeenschappelijk bezit naar particulier bezit. Voorafgaand aan de verveningen 

waren de venen niet ongebruikt, maar hadden aantoonbaar nut voor de bewoners. 

Het gebied werd gebruikt voor agrarische doeleinden en er werd op kleine schaal 

turf gegraven. 

 

Vervolgens is de waterstaatkundige situatie geschetst, aanzien deze grote invloed 

had op de verveningen bij Alteveer. Om deze verveningen in goede banen te leiden 

was het noodzakelijk om een gezaghebbende organisatie op te richten. In 1871 

werd deze opgericht in de vorm van veenschap Alteveer. Dit veenschap bleek al 

snel niet de juiste organisatiestructuur te bezitten, waardoor het in 1884 omgezet 

werd in waterschap Alteveer. Onder dit waterschap bleek de uitvoering van de 

verveningen voorspoediger te verlopen. Het gebied werd ontsloten door het 
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Alteveerkanaal als hoofdkanaal, met zijtakken en overige wegen. Daarnaast 

werden er in opdracht van het waterschap waterbouwkundige kunstwerken 

aangelegd. Het hoofdkanaal werd na enige overwegingen met het Stadskanaal 

verbonden, in plaats van met het Pekelder Hoofddiep. Dit had te maken met de 

hoogteverschillen van de ondergrond. Vervolgens werd de turf afgegraven en 

weggevoerd. Eerst in het zuiden en centrale gedeelte, later ook in de noordelijke 

venen van het waterschap. Na 1920 was het wel gedaan met de verveningen in 

de regio en was het landschap veranderd van veenlandschap naar veenkoloniaal 

landschap.  

     

4.3 Eindconclusie en discussie 

 

Door het vervaardigen van een overzicht van veenkoloniën en het uitvoeren van 

een detailstudie naar één van deze nederzettingen is dit onderbelichte 

landschapstype van Westerwolde uitvoerig behandeld. Het veen verdween in 

relatief korte tijd naarmate Westerwolde steeds meer ontsloten werd door 

afvoerkanalen. Hierdoor vonden grote veranderingen in het landschap plaats. Door 

de verveningen ontstonden aan de westzijde van de streek de veenkoloniën Ter 

Apelkanaal, Vledderveen en Alteveer. De verveningen in het veengebied bij 

Alteveer kwamen grotendeels tot stand door interventies van waterstaatkundige 

organisaties. Door deze ontwikkelingen werd het eens zo geïsoleerde Westerwolde 

steeds meer omgegeven door een vlak en open landschap. 

 

Desondanks zijn er nog openstaande vraagstukken die wellicht onderwerp kunnen 

zijn voor een vervolgonderzoek. Zo is in dit onderzoek wel de ligging van de 

verschillende veengebieden in Westerwolde behandeld, maar niet hoe deze er 

precies uitzagen. Waren er verschillen te vinden tussen de verschillende gebieden 

in bijvoorbeeld de dikte van de veenlaag, de toegankelijkheid of het gebruik 

voorafgaand aan de verveningen? Hadden deze verschillen ook invloed op de 

verveningen? De kaarten bieden hiervoor onvoldoende informatie en ook 

historische beschrijvingen zijn vooralsnog niet aangetroffen.  

 

In dit onderzoek is ontwikkeling van veenkoloniën in Westerwolde behandeld, 

maar deze zijn niet uitvoerig met elkaar vergeleken. Dit zou interessant kunnen 

zijn voor vervolgonderzoek, aangezien de veenkoloniën op bepaalde punten 

behoorlijk van elkaar verschillen. Zo is de nederzetting Ter Apelkanaal ontstaan 

aan het water en zijn zowel Vledderveen als Alteveer gelegen aan een weg. Tevens 

zijn er in de bebouwingsstructuur verschillen te ontdekken. Ter Apelkanaal en 

Alteveer hebben voor een groot deel gesloten lintbebouwing, terwijl de bebouwing 

van Vledderveen veel meer verspreid is. Hoe zijn deze onderlinge ruimtelijke 

verschillen ontstaan en waarom ontstonden de veenkoloniën juist op die specifieke 

plekken? Dat is nog niet systematisch onderzocht.   
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In de detailstudie naar Alteveer is het waterschap Alteveer uitvoerig aan bod 

gekomen. Afgezien van het behandelen van enkele organisaties is dit onderzoek 

verder niet grondig ingegaan op de betrokken partijen bij de voorbereiding en de 

uitvoering van de verveningen. Dit kan zodoende nader worden uitgezocht. Anders 

dan de venen van Alteveer en Vledderveen waren de venen van Ter Apelkanaal in 

het bezit van de stad Groningen. Zorgde dit ook voor verschillen in de uitvoering 

van de verveningen? Tevens waren er waterschappen opgericht om de 

verveningen bij Ter Apelkanaal en Vledderveen te bevorderen. Welke invloed 

hadden dit waterschap Ter Apelerveenen en waterschap Vledderveen? Voor een 

completer beeld van veenkoloniën in Westerwolde kunnen deze onderwerpen 

betrokken worden bij vervolgonderzoek. 
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Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA) 
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Toegangsnr. 3064, Familie Borgesius, 1628-1909, inv.nr. 104-121, Kaarten van 

de voorheen ongescheiden marke van Onstwedde, opgemeten, gescheiden en in 

kaart gebracht door Goedhart Borgesius, 1829-1833.  
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