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Samenvatting 
 

Sinds kort is bekend dat het aantal pingoruïnes in Noord-Nederland veel groter is dan in de andere 
zandgebieden van Nederland en daarnaast ook veel groter in aantal dan gedacht. Mogelijk zelfs de 
hoogste dichtheid aan pingoruïnes ter wereld! Pingoruïnes zijn relicten van pingo’s; ijsheuvels die 
onder permafrostcondities zijn ontstaan aan het einde van het Weichselien. Gedurende het 
Holoceen zijn veel pingoruïnes gevuld geraakt met gyttja en/of veen. Al geruime tijd hebben 
pingoruïnes de interesse van onderzoekers vanuit verschillende disciplines (geologie, palynologie, 
ecologie en archeologie). Elk met hun eigen vragen en onderzoeksrichtingen. Ook wordt algemeen 
erkend dat pingoruïnes in historische perioden een belangrijke rol (van betekenis) hebben gespeeld 
in het (dagelijks) leven van de mens. Tot op heden is dit echter zeer fragmentarisch uitgezocht. 
Bijzonder genoeg geldt dit met name voor de recentere geschiedenis. Om het cultuurhistorisch 
gebruik en de cultuurhistorische betekenis zichtbaar te maken en de kennislacune (gedeeltelijk) op te 
vullen, is de volgende hoofdvraag opgesteld: Welke cultuurhistorische betekenis en functie (gebruik) 
hebben pingoruïnes in het Gorecht en de Kop van Drenthe in de periode tussen ca. 1900 tot heden? 
 

Om het onderzoek niet te omvangrijk te maken is ervoor gekozen om het studiegebied te beperken 
tot de Kop van Drenthe en het Gorecht. Als historische afbakening is gekozen voor de periode vanaf 
1900. Enerzijds omdat hier de kennislacune zit en anderzijds omdat vanaf deze periode zeer 
gedetailleerde topografische kaarten zijn gemaakt. Deze studie is in twee verschillende thema’s 
uiteengezet. 
 

Thema A – Het natuurlijke landschap en de ruimtelijke ligging van pingoruïnes 
Het natuurlijke landschap en de vorming van pingoruïnes is beschreven aan de hand van 
verschillende fysisch-geografische bronnen. Voor het voorkomen van pingoruïnes in het studiegebied 
zijn de laatste drie ijstijden (Elsterien, Saalien en Weichselien) en het Holoceen van belang geweest. 
Het studiegebied kan opgedeeld worden in zes fysisch-geografische landschapstypen, te weten: 
stuwwal- en grondmorenelandschap; dekzandlandschap; beekdallandschap; veenlandschap; 
stuifzandlandschap en zeekleilandschap. Deze landschapstypen dateren van verschillende 
geologische tijdsperioden en kennen verschillende geomorfologische eenheden en bodemtypen. 
Veelal wordt de relatie tussen pingoruïnes en beekdalen gelegd, maar de kaart in bijlage II laat zien 
dat dit niet één-op-één opgaat. Pingoruïnes komen zó frequent voor in het studiegebied, dat er ook 
andere relaties moeten zijn. Binnen het zeeklei- en veenlandschap zijn geen of nauwelijks 
pingoruïnes zichtbaar aan het oppervlak. Dit wil echter niet zeggen dat deze er niet liggen. De 
pingoruïnes in het studiegebied liggen op de Pleistocene ondergrond. In het Holoceen zijn de 
pingoruïnes bedekt geraakt met de jongere afzettingen (zeeklei en veen). Tevens hebben de 
geologische processen voor het reliëf gezorgd. Op hoogtekaarten is goed te zien dat het studiegebied 
betrekkelijk lager ligt dan andere delen van Drenthe, waardoor het natter moet zijn geweest. 
Vermoedelijk heeft dit invloed gehad op de natuurlijke gesteldheid van pingoruïnes en daarmee ook 
het gebruik. Zo zijn in het studiegebied relatief weinig pingoruïnes bekend die altijd – of in zeer 
vroege periode – open water zijn geweest. Dit maakte bijvoorbeeld het grootschalige gebruik als 
schaopwas minder waarschijnlijk. In het studiegebied was (ook voor 1900) relatief weinig hoogveen 
voorhanden, waardoor pingoruïnes des te belangrijker waren voor mens. Veel pingoruïnes werden 
namelijk gebruikt voor de turfwinning. 
 

Thema B – Cultuurhistorische betekenis en cultuurhistorisch gebruik van pingoruïnes 
Op basis van kaarten- en literatuurstudie kunnen de volgende typen pingoruïnes in het studiegebied 
worden onderscheiden: pingoruïnes als turfwinningsplekken; open-water pingoruïnes; 
postzegelmoerasbosjes; en pingoruïnes als onderdeel van het agrarisch cultuurlandschap. Aan de 
hand van literatuurstudie, kaartenstudie en oral history is het gebruik en de betekenis van 
pingoruïnes in de periode van ca. 1900-heden onderzocht en uitgewerkt per type pingoruïne. 



Vanaf de Middeleeuwen tot ca. de Tweede Wereldoorlog waren pingoruïnes belangrijke plekken 
voor de turfwinning. Het gaat bij pingoruïnes doorgaans om de winning van laagveen, niet elke 
locatie was geschikt voor zowel hoog- als laagveenwinning. Hoewel het winnen van laagveen 
(baggelturf) een heel karwei was, kende het ook grote voordelen. Laagveen was van hogere kwaliteit. 
Het was harder en brandde daardoor langer. Door de opkomst van steenkool en later aardgas werd 
turf overbodig. Daardoor werden pingoruïnes korte tijd van mindere betekenis voor het leven van de 
mens. In deze tijd (ca. 1950-1980) zijn veel pingoruïnes verwaarloosd. Sporen van de vroegere 
turfwinning zijn bij veel pingoruïnes nog terug te vinden in de vorm van legakkers en veenputten. 
Ook herinneren veldnamen ons soms nog aan de eeuwenlange winning van turf. 
 

Open-water pingoruïnes zijn in cultuurhistorische zin het meest gebruikt. Dit type pingoruïne staat bij 
de bevolking veelal bekend als ‘veentje’. Het merendeel van de pingoruïnes is, na de beëindiging van 
de turfwinning, eind jaren ’50/begin jaren ’60 uitgegraven. Tijdens de schaalvergroting en 
ruilverkavelingen werden de venige landschapselementen als nutteloos en onhandig gezien. Ze 
hadden immers, nadat de turfwinning stopte, geen functie meer. De open watertjes die ontstonden 
konden gebruikt worden als drink- en afkoelplaats voor vee. Daarnaast werden pingoruïnes compleet 
uitgegraven en met zand en afval volgegooid, om ze daarna op te nemen in het agrarisch 
cultuurlandschap. De open-water pingoruïnes zijn door de jaren heen voor verschillende doeleinden 
gebruikt. Vanaf de jaren ’60 kwam op grote schaal de ‘dagjesrecreatie’ op. Pingoruïnes werden 
gebruikt om te schaatsen, zwemmen, vissen, en werden als mooie plekken gezien om te wandelen en 
fietsen. Ze kregen opnieuw betekenis voor de mens. Sinds eind jaren ’80 is bekend dat open-water 
pingoruïnes ecologisch zeer waardevol zijn en sindsdien is er tal van initiatieven gestart om 
pingoruïnes – die inmiddels deels verland waren – te ‘herstellen’. Tijdens deze periode, die tot de dag 
van vandaag doorloopt, zijn veel pingoruïnes (opnieuw) uitgegraven – ook de nog gaaf gevulde 
pingoruïnes. Vaak gaat dit ten koste van het recreatief gebruik van de pingoruïne. In de periode van 
de eerdergenoemde verwaarlozing zijn tal van open-water pingoruïnes gebruikt als vuilstort. Hele 
(boerderij)verbouwingen zijn teruggevonden in dergelijke landschapselementen. 
 

De postzegelmoerasbosjes zijn pingoruïnes die de dans van de schaalvergrotingen en 
ruilverkavelingen zijn ontsprongen. Na het beëindigen van de turfwinning werden deze niet 
uitgegraven en werd er lange tijd niet naar omgekeken. In de jaren ‘50/’60 is een aantal van dit soort 
bosjes gebruikt om op te schaatsen. De dunne laag water zorgde ervoor dat je al snel in het 
winterseizoen erop kon schaatsen. Toen er vegetatie begon te groeien, was dit niet meer mogelijk. 
Cultuurhistorisch zijn ze echter vaak wel zeer waardevol, vanwege de goed zichtbare veenputten. 
 

Bij pingoruïnes als onderdeel van het agrarisch cultuurlandschap zijn grofweg twee soorten te 
onderscheiden, te weten: pingoruïnes die volledig uitgegraven en zijn volgestort met zand of afval, 
en de (voor een deel) met veen gevulde pingoruïnes die met een laag zand zijn bedekt. 
Laatstgenoemde hebben veelal de functie wei- of hooiland. Eerstgenoemde is vaak in gebruik als 
akkerland en komt minder vaak voor. Sommige van dit soort pingoruïnes zijn nooit gebruikt voor de 
turfwinning en zijn nooit uitgegraven. Dergelijke pingoruïnes hebben dan een gaaf veenpakket en zijn 
palynologisch zeer interessant. 
 

De veldnamen van pingoruïnes in het studiegebied geven weinig informatie over het gebruik van 
pingoruïnes. Veel pingoruïnes zijn vernoemingsnamen, zeggen iets over de natuurlijke gesteldheid, of 
over de ligging en vorm. Wel hebben veel ‘veentjes’ onofficiële namen, wat impliceert dat deze nog 
steeds als landschapsbepalende elementen worden gezien (dit werd in de prehistorie ook al gedaan). 
 

Dit onderzoek toont aan dat pingoruïnes cultuurhistorisch zeer waardevol zijn, en dat er gepast 
beheer/beleid nodig is om deze waarden te waarborgen; iets dat er tot op heden nog niet is. De 
cultuurhistorische waarden verliezen het veelal van onder meer de ecologische-, archeologische- en 
aardkundige waarden in de planvorming. Ook gaan ‘herstelwerkzaamheden’ vaak ten koste van het 
(huidige) recreatief gebruik van de pingoruïne door de mens. 
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1.1. Aanleiding 
Voorliggende studie gaat over de cultuurhistorische betekenis en het cultuurhistorisch gebruik van 
pingoruïnes in het Gorecht en de Kop van Drenthe. Pingoruïnes zijn relicten van pingo’s. Pingo’s zijn 
ijsheuvels die ontstaan onder permafrostcondities. In Nederland vormden pingo’s zich aan het einde 
van de laatste ijstijd, het Weichselien (tussen ca. 25.000 en 18.000 14C-jaar BP).1 Actieve pingo’s 
(figuur 1.1, links) vinden we tegenwoordig nog in Alaska, Canada, Groenland, Rusland en 
Scandinavië.2 Door geleidelijke opwarming van het klimaat na de koudste periode van het 
Weichselien en in het Holoceen veranderden de pingo’s in Nederland langzaam in pingoruïnes (meer 
hierover in paragraaf 2.3). In Noord-Nederland gebeurde dit tussen ca. 18.000 en 14.000 14C-jaar BP. 
Veel van deze pingoruïnes zijn nu als depressie terug te vinden in ons landschap, vaak gevuld met 
water en/of veen (figuur 1.1, rechts).3 
 

 
Figuur 1.1. Links: een actieve pingo in de Mackenzie-delta, Canada. Pingo’s kunnen tot ca. 70 meter hoog worden met een 

diameter van 600 meter (foto: J. Simmons). Rechts: pingoruïne het Mekelermeer. Het Mekelermeer behoort met zijn 12 
meter diepte tot een van de diepste pingoruïne in Drenthe (tot zover bekend) (foto: P. Paris). 

Sinds kort is bekend dat het aantal pingoruïnes in Noord-Nederland veel groter is dan in de andere 
zandgebieden van Nederland en daarnaast ook veel groter in aantal dan gedacht. In Noord-
Nederland liggen enkele duizenden -mogelijke- pingoruïnes. Dit is de hoogste dichtheid aan 
pingoruïnes in Noordwest-Europa en mogelijk zelfs ter wereld.4 Mede hierdoor is in 2015 een 
Pingoprogramma van start gegaan in Drenthe en sinds 2020 ook in de provincie Groningen. 
Landschapsbeheer Drenthe en Landschapsbeheer Groningen trekken deze programma’s. Het 
Pingoprogramma is een breed en multidisciplinair programma, waarin drie grote thema’s centraal 
staan, te weten: Wetenschappelijk onderzoek, Beheer & Beleid en Recreatie & Educatie.5 Binnen het 
thema wetenschappelijk onderzoek is de ambitie om zo breed mogelijk nieuwe kennis op te doen. 
Uit literatuuronderzoek bleek dat naar de cultuurhistorische betekenis en het cultuurhistorisch 
gebruik van pingoruïnes in de recentere geschiedenis (van Noord-Nederland) niet of nauwelijks 
onderzoek is gedaan. Voorliggend onderzoek focust zich op het Gorecht en de Kop van Drenthe 
(figuur 1.2), waardoor er aangesloten wordt bij de Pingoprogramma’s uit zowel de provincie 
Groningen als de provincie Drenthe. 
 
Deze studie sluit niet alleen aan bij het thema ‘wetenschappelijk onderzoek’. Kennis over pingoruïnes 
in het algemeen, maar ook specifiek over het gebruik en de betekenis daarvan, is belangrijk voor 
landschap- en natuurbeherende organisaties en beleidsmakers. Deze krijgen regelmatig te maken 
met, en erkennen steeds meer het belang van, deze elementen in het landschap. Hier komt bij dat op 
1 januari 2021 de nieuwe Omgevingswet van kracht gaat en deze veel invloed heeft op het 

 
1 Woldring (2001) p.41. 
2 Flemal (1976). 
3 Paris et al. (1979); De Gans (1983). 
4 Dijkstra et al. (2018). 
5 www.pingoruines.nl.  

http://www.pingoruines.nl/
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landschap. Een belangrijk doel van de omgevingswet is om de identiteit van het landschap te 
behouden en versterken. Pingoruïnes zijn een kernkwaliteit in het landschap van het studiegebied. 
Meer kennis van pingoruïnes in deze gebieden kan zorgen voor gepast beheer en een goede 
verankering in nieuw beleid.6 
 

 
Figuur 1.2. Gebiedsafbakening van het studiegebied. Het studiegebied beslaat de Kop van Drenthe (Dr.) en het Gorecht-

gebied (Gr.). 

 
6 Landschapsbeheer Groningen (2019). 
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1.2. Stand van het onderzoek 
Dit onderzoek valt uiteen in meerdere onderzoeksrichtingen. In onderstaande tekst wordt de stand 
van onderzoek van deze verschillende onderzoeksrichtingen beschreven. In het studiegebied, maar 
eigenlijk ook in de rest van (Noord-)Nederland, is tot op heden nog geen grootschalig en integraal 
onderzoek gedaan naar het cultuurhistorisch gebruik en de cultuurhistorische betekenis van 
pingoruïnes. Ook internationaal is er geen literatuur of onderzoeken gevonden met betrekking tot 
het gebruik en betekenis van pingoruïnes. Enerzijds komt dit omdat pas sinds kort (ca. 2015) bekend 
is dat pingoruïnes zoveel voorkomen in het Noord-Nederlandse landschap. Anderzijds komt dit 
doordat de disciplines die zich veelvuldig met pingoruïnes bezighouden, zich veelal focussen op 
andere aspecten van de pingoruïne. 
 

Het natuurlijke landschap van het Gorecht en de Kop van Drenthe 

Het natuurlijke landschap van het studiegebied wordt al geruime tijd beschreven. De geologie, 
geomorfologie en bodem, zijn uitvoerig onderzocht. Voor dit onderzoek is zowel algemenere als 
gebiedspecifieke literatuur geraadpleegd. De wordingsgeschiedenis van het landschap is belangrijk 
voor het voorkomen, gebruik en betekenis van pingoruïnes en vormt daarom een belangrijke 
uitgangspositie. 
 

Ontstaan pingoruïnes 

Een pingoruïne is een relict uit de laatste ijstijd en een 
overblijfsel van een zogenaamde pingo. Fysisch-geografisch 
worden er door Müller (1959) twee typen pingo 
onderscheiden: de open-systeem pingo en de gesloten-
systeem pingo (hierover meer in paragraaf 2.3).7 Het 
onderzoek naar het ontstaan en voorkomen van 
pingoruïnes in Nederland vindt haar oorsprong in de jaren 
’50 en wordt voor het eerst beschreven door Maarleveld 
en Van der Toorn (1955).8 Sindsdien hebben de 
opvattingen over hoe deze elementen zijn ontstaan, zich 
ontwikkeld. 
 
De Gans (1981) heeft op grote schaal pingoruïnes in het 
Drentsche Aa gebied onderzocht. Hij onderscheidt, op 
grond van landschappelijke ligging en de relatie met de 
geologische opbouw van de ondergrond, drie verschillende 
typen pingoruïnes in Nederland (figuur 1.3).9 A. Het 
Drentsche Aa-type; B. Het Mekelermeer-type en C. Het 
Uddelermeer-type. Het Drentsche Aa-type komt voor in het 
bovenstroomse gedeelte van voormalige Pleniglaciale 
dalen en heeft een maximale diepte van ca. 8 meter.10 Het 
Mekelermeer-type is een variant op het Drentsche-Aa type 
en komt voor op plaatsen waar uitlopers van dalen 
('zandintrusies') in dikke keileem pakketten insnijden. Dit 
type pingoruïne is doorgaans het diepst en kan tot ca. 17 
meter diep zijn.11 Dit type is vernoemd naar het Mekelermeer; de – tot zover bekend – diepste 
pingoruïne van Drenthe, nabij Nieuw-Balinge (Dr.). Het Uddelermeer-type is onafhankelijk van dalen 

 
7 Mackay (1998) p.5; Stouthamer et al. (2015) p.215-218. 
8 Maarleveld en Van der Toorn (1955). 
9 De Gans (1981); De Gans (1982); De Gans (1983). 
10 De Gans (1983) p.181. 
11 Ibidem. 

Figuur 1.3. Drie typen pingoruïnes in Nederland 
A: Het Mekelermeer-type; B: Het Drentsche Aa-

type en C: Het Uddelermeer-type (bron: De Gans, 
1983). 
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ontstaan, maar gevormd waar ondoorlatende kleilagen in de ondergrond voorkomen. Diepten van 
meer dan 10 meter zijn ook hier geen uitzondering. Dit type kan ook voorkomen in Noord-Brabant 
waar leem in de ondergrond aanwezig is.12 Dit type is vernoemd naar het Uddelermeer nabij Uddel 
(Gd.). 
 
Onderzoek naar het ontstaan van pingoruïnes wordt tegenwoordig nog steeds gedaan, vooral de 
vraag “waarom liggen pingoruïnes op de plekken waar ze liggen?” staat bij dit soort onderzoeken 
centraal. Daarnaast wordt er door veel palynologen/paleoecologen onderzoek gedaan naar de vulling 
van pingoruïnes. De vulling van gave pingoruïnes blijkt uiterst geschikt om vegetatie- en 
klimaatontwikkelingen, en de invloed van de mens daarop, vanaf eind Pleistoceen tot nu te 
onderzoeken.13 Palynologisch onderzoek in pingoruïnes is voor het eerst uitgevoerd door Cleveringa 
et al. (1977). In dit onderzoek is het Uteringsveen nabij Grolloo onderzocht.14 Sindsdien zijn er 
verschillende pingoruïnes in verschillende delen van Nederland onderzocht. Enkele voorbeelden van 
palynologisch onderzoek in pingoruïnes door de jaren heen zijn:  

- Paris et al. (1979). The Stokersdobbe: geology and palynology of a deep pingo remnant in 
Friesland (The Netherlands). Geologie En Mijnbouw, 58(1), 33–38;  

- Bohncke et al. (1988). Bleekemeer en Uddelermeer: The Late-Glacial infill of three lake 
successions in The Netherlands: Regional vegetation history in relation to NW European 
vegetational developments. Boreas, 17(1): 385–402; 

- Bottema, S., Groenendijk, H.A. en Mook-Kamps, E. (1990). Archeologisch en palynologisch 
onderzoek van een pingo te Wildervank (Gr.). Paleo-aktueel, 2(1): 15-18; 

- Hoek, W.Z. en Joosten, J.H.J. (1995). Pingo-ruïnes en kalkgyttja in het Weerterbos. 
Natuurhistorisch Maandblad, 84(1): 234–241; 

- Talebi Seyyedsaran et al. (2018). Palynologisch onderzoek aan de pingo-ruïne TYPA2 
(Burgum; gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Frieslân). Groninger Instituut voor 
Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen; 

- Daarnaast zijn er sinds 2005 veel MSc-studenten van de Universiteit Utrecht (Department of 
physical geography) afgestudeerd op de vulling van pingoruïnes. 

 

Onderzoek naar de betekenis van pingoruïnes 

Pingoruïnes hebben sinds de jaren ’50 actief de interesse van archeologen.15 Pingoruïnes hadden een 
rol van betekenis in het leven van de prehistorische mens en het is waarschijnlijk dat ze nog meer 
gebruikt werden dan wij vaak denken.16 Of pingoruïnes ook belangrijk waren in de locatiekeuze van 
de prehistorische mens (figuur 1.4) staat nogal ter discussie.17,18 Wel hebben pingoruïnes (c.q. kleine 
meertjes) een bijzondere betekenis gehad in rituele of sacrale zin. Dit blijkt onder meer uit de vele 
meldingen van archeologische vondsten, waaronder veenlijken, die zijn gedaan in dergelijke 
landschapselementen.19 Met name in landen als Denemarken, Nederland, Noord-Duitsland, 
Noorwegen, Polen en Zweden zijn in pingoruïnes veel prehistorische vondsten gedaan. Enkele 
befaamde voorbeelden van veenlijken die vermoedelijk in pingoruïnes zijn gevonden, zijn: het meisje 
van Yde (leefde tussen 54 voor - en 128 na Chr.) en het paar van Weerdinge (leefden tussen 450 - en 
30/15 voor Chr.).20 Dergelijke offers moeten gezien worden als ‘votiefoffers’. Dit zijn offers uit 
dankbaarheid aan de goden.21 

 
12 De Gans (1983) p.181. 
13 Woltinge (2011) p.27. 
14 Cleveringa et al. (1977). 
15 Woltinge (2011) p.27. 
16 Mond. Med. Roest (2020). 
17 Ligthart Schenk (2000) p.14-17; Woltinge (2012) p.151-153; Raap (2015). 
18 Mond. Med. Raemaekers (2020). 
19 Van der Sanden (1990) p.42-43. 
20 Van der Sanden (2012). 
21 Van der Sanden (1990) p.204; Luning (2013) p.87. 
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Figuur 1.4. Impressie van een kampplaats uit het Paleolithicum gelegen aan de oever van een pingoruïne. De weergave van 

de hutten, kano en peddel is gebaseerd op vondsten van verschillende plaatsen in Nederland. Van de vogels, eland en bevers 
zijn skeletresten aangetroffen; hoe de kleding van de paleolithische en mesolithische mens er uit zag is niet bekend en berust 

op fictie (bron: Mars, 2000). Zoals gezegd staat het wel zeer ter discussie of dit echt een algemeen beeld was. 

Daarnaast werden pingoruïnes (en veentjes in algemene zin) in de prehistorische tijd vermoedelijk 
ook gezien als ‘plekken waar de wereld voor mensen ophield’ en hebben door de eeuwen heen een 
bijzondere betekenis gehad voor de mens. Dit blijkt uit een scala van vondsten dat is gedaan in 
veentjes: bijlen, wapens, wagenwielen, runderhoorns, delen van dieren, en zo meer. Opvallend is dat 
deze zogenaamde ‘offerveentjes’ veelal aan de noordzijde van een nederzetting gesitueerd waren, 
wat erop wijst dat deze locaties zeer zorgvuldig werden uitgekozen. De veldnaam ‘Bollenveen’ of 
‘Bolveen’ verwijst vrijwel zeker altijd naar het gebruik als offerveen. Ook in het studiegebied komen 
veentjes met deze naam voor. Wetenschappers zijn er nog niet over eens waar deze naam precies 
voor staat. Velen denken dat deze verwijst naar de Drentse benaming voor stier (bolle) en dat dat 
zou kunnen slaan op rituele handelingen als het offeren van runderhoorns. Runderhoorns werden 
gezien als symbool voor de vruchtbaarheid. Anderen denken dat dit niks meer betekent dan een 
bultig, bolstaand veentje.22 Daarenboven wordt vaak gedacht dat pingoruïnes ‘Helse’ namen hebben, 
zoals bijvoorbeeld het Vagevuur nabij Nietap. Het feit dat veldnamen als ‘lange hel’, ‘korte hel’ en 
‘middelste lange hel’ voorkomen in de directe omgeving van het Vagevuur, maakt het aantrekkelijk 
om het Vagevuur als soort poort naar de onderwereld te zien.23 Vermoedelijk moet deze benaming 
echter worden verklaard als hellend land.24 Een veldnaam die vermoedelijk wel een helse betekenis 
heeft, zijn de ‘Grondeloze meren’. Deze meren waren zó diep dat de bodem niet gezien kon worden 
en als je erin belandde, kwam je er nooit meer uit.25 Nog steeds kunnen pingoruïnes ‘spannende’ en 
‘mysterieuze’ plekken in het landschap zijn (figuur 1.5). Tevens zijn randwallen van pingoruïnes 
gebruikt als deel van een doorgaande route. Er zijn voorbeelden in Drenthe waar karrensporen over 
de randwallen van pingoruïnes gaan.26 
 

 
22 Spek et al. (2015) p.164. 
23 Smit (2012). 
24 Coenen (2004) p.44. 
25 Luning (2013) p.90. 
26 Mond. Med. Sikkema (2020). 
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Figuur 1.5. Het Meestersveen ten oosten van Zeijen. Bij het zien van dergelijke omstandigheden is het goed voor te stellen 

dat men vroeger dacht dat veentjes voor de goden waren en er soms zelfs bang voor was (foto: Stichting Zeijerwiek). 

Ondanks het feit dat pingoruïnes al geruime tijd de interesse hebben van archeologen en er al veel 
archeologisch onderzoek naar pingoruïnes is verricht, is er tot op heden nog geen grootschalig en 
gestructureerd onderzoek gedaan naar de betekenis en het gebruik van pingoruïnes in prehistorische 
tijd.27 
 

Onderzoek naar het historisch gebruik van pingoruïnes 

In 2007 heeft Gerrie Koopman28, samen met studenten in het kader van de Landschapsbiografie van 
de Drentsche Aa, onderzoek gedaan naar ‘veenties’ in het Drentsche Aa gebied. Veentjes of veenties 
zijn (al dan niet geheel of gedeeltelijk) uitgeveende natuurlijke laagtes in het landschap. Vaak zijn 
veentjes gevormd als pingoruïne, dekzanddepressie of oude stroomgeulen/hoefijzermeer. Het 
onderzoek resulteerde in een korte publicatie in de Noorderbreedte (een tijdschrift over onder meer 
het landschap en de cultuurhistorie van Noord-Nederland).29 
 
Vanaf de Middeleeuwen tot net na de Tweede Wereldoorlog werden veel pingoruïnes gebruikt voor 
de turfwinning.30,31 Op historische topografische kaarten zijn deze activiteiten zichtbaar in de vorm 
van zogenaamde veenputten (figuur 1.6, links), ook zijn ze soms op de hoogtekaart waar te nemen 
(figuur 3.3). Veenputten zijn in het hedendaagse landschap ook nog te zien (figuur 1.6, rechts). Veel 
van de plekken waar vroeger turf is gewonnen, zijn nu open water. Soms zijn de veentjes weer 
(deels) dichtgegroeid met veen en/of vegetatie. 
 

 
27 Mond. Med. Woltinge (2020). 
28 Gerrie Koopman is docent bodemkunde bij de opleiding Management van de Leefomgeving en Milieukunde aan het Van 
Hall Larenstein te Leeuwarden. 
29 Koopman (2007). 
30 Stouthamer et al. (2015) p.217,237. 
31 Provincie Drenthe (2010) p.168. 
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Figuur 1.6. Links: uitsnede van de topografische kaart uit 1955 (bron: 
http://topotijdreis.nl). Hierop is het Witteveen te zien, ten noorden van 
Zeijen. Duidelijk te zien, zijn de veenputten die zijn overgebleven na het 
afgraven van het veen. Deze locatie is tijdens de Summerschool van het 
Pingoprogramma in 2017 onderzocht door studenten en onderzoekers 
van de RUG, VU, UU en VHL. Deze ‘postzegel in het landschap’ bleek 
een zeer gave pingoruïne te zijn met meer dan 4 meter veen op Peelo-
zand. Rechts: op de foto is een van deze veenputten te zien. De veenput 
is weer dichtgegroeid met jong veenmos, waardoor de veenput 
nauwelijks meer waarneembaar is.  

Tijdens dit onderzoek wordt het gebruik en de betekenis van pingoruïnes op verschillende manieren 
onderzocht. Onderstaande beschrijft de stand van het onderzoek per ‘methode’. 
 
Historische cartografie 
Historische (topografische)kaarten kunnen een grote rol van betekenis spelen om achter de 
geschiedenis en het gebruik van het landschap te komen. De website Topotijdreis.nl, die in 2016 door 
het Kadaster is gelanceerd, is erg geschikt voor het bekijken van topografische kaarten door de jaren 
heen. Voor dit onderzoek is het van belang om op gedetailleerde schaal te kijken naar de 
verschillende pingoruïnes. Tot op heden is dit nog niet gedaan. 
 
Toponymie 
Veldnamen (toponiemen) kunnen veel zeggen over het gebruik en de functie van een pingoruïne, en 
zelfs over de betekenis van een pingoruïne. Er zijn verschillende studies naar veldnamen uitgevoerd 
in het studiegebied, maar nog niet specifiek naar de veldnamen van pingoruïnes. Het werk van J. 
Wieringa in de jaren ’60, ’70 en ’80 van de vorige eeuw vormt een goede basis voor dit onderzoek 
naar veldnamen, met name in de Kop van Drenthe. Wieringa was van de jaren ’50–’90 verbonden 
aan het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn onderzoek onderzocht hij 
de veldnamen die bij de bevolking ter plaatse nog bekend waren (oral history). Deze veldnamen 
moeten gedateerd worden in de eerste helft van de twintigste eeuw. Daarnaast maakte Wieringa 
gebruik van archiefmateriaal, waardoor de veldnamenlijst kon worden aangevuld met veldnamen uit 
de eind 14e tot en met de 19e eeuw.32 De collectie van Wieringa voor de provincie Drenthe is 
goeddeels ontsloten via HisGIS. Ook zijn er in het Drents Archief veldkaarten beschikbaar 
(toegangsnummer 0903).33 Voor het Groningse deel van het studiegebied geldt echter dat Wieringa 
hier in mindere mate onderzoek heeft gedaan. Slechts het westelijke deel van het Gorecht is door 
Wieringa in kaart gebracht. Via de Groninger Archieven (toegangsnummer 1854) zijn enkele 
veldkaarten hiervan ontsloten, de rest van zijn werk voor het Groningse Gorecht is opgeslagen in het 

 
32 Van den Berg (2015) p.33. 
33 Drents Archief (2015) via: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=34&miaet=1&micode= 
0903&minr=912812&miview=inv2 

http://topotijdreis.nl/
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=34&miaet=1&micode=%200903&minr=912812&miview=inv2
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=34&miaet=1&micode=%200903&minr=912812&miview=inv2
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Drents Archief. Voor het gehele studiegebied geldt echter dat het project van de veldnamen van 
Wieringa uiteindelijk onvoltooid gebleven is.34 
 
Oral history 
Oral history, en dan in het speciaal naar het gebruik en de betekenis van pingoruïnes, is in het 
studiegebied tot op heden nog niet uitgevoerd. 
 
  

 
34 Groninger Archieven (2017) via: https://www.groningerarchieven.nl/bibliotheek?mivast=5&mizig=210&miadt=5&miaet= 
1&micode=1854&minr=5761490&miview=inv2&milang=nl 

https://www.groningerarchieven.nl/bibliotheek?mivast=5&mizig=210&miadt=5&miaet=%201&micode=1854&minr=5761490&miview=inv2&milang=nl
https://www.groningerarchieven.nl/bibliotheek?mivast=5&mizig=210&miadt=5&miaet=%201&micode=1854&minr=5761490&miview=inv2&milang=nl


 

21 
 

1.3. Probleemstelling 
Uit voorgaande blijkt dat pingoruïnes al geruime tijd de interesse hebben van onderzoekers vanuit 
verschillende disciplines, elk met hun eigen vragen en onderzoeksrichtingen. De belangrijkste 
hieronder zijn geologen/fysisch geografen35, palynologen (paleoecologen)36, ecologen en 
archeologen.37 Deze disciplinaire versnippering heeft geleid tot een focus op bepaalde thema’s. Zo 
zijn palynologen erin geslaagd om op basis van analyses van lange, doorgaande sedimentsequenties 
(veen/gyttja) uit pingoruïnes, een beeld te kunnen vormen van de langetermijnontwikkelingen in de 
vegetatie en klimaat op regionale en in mindere mate ook voor lokale schaal. Dit type onderzoek is 
vanaf de jaren ’70 frequent uitgevoerd.38 Vanuit de fysische-geografie is in Nederland de focus sterk 
gelegd op de ontstaanswijze en ouderdom van dergelijke pingoruïnes. Pingoruïnes worden voor het 
eerst beschreven door Maarleveld en Van de Toorn (1955) en later is met name door Wim de Gans 
veel (veld)onderzoek gedaan naar de ontstaanswijze van pingoruïnes in Nederland.39 Onderzoek naar 
de ontstaanswijze en het voorkomen van pingoruïnes gaat tot op de dag van vandaag door.40 Ook 
archeologen doen al vanaf de jaren ‘50 onderzoek naar pingoruïnes.41 Binnen de archeologie bestaat 
het idee dat de zoetwatermeertjes, die overblijven na het afsmelten van de pingo, reeds vanaf de 
Steentijd – wellicht – aantrekkelijke plekken waren voor mensen en dieren om te zich te vestigen.42 
Ook zijn pingoruïnes in de prehistorische tijd veelvuldig gebruikt als offerplekken.43 
 
Daarnaast wordt algemeen erkend dat pingoruïnes ook in de historische perioden een belangrijke 
betekenis en praktische functies hebben gehad.44 Tot op heden is het cultuurhistorisch gebruik en de 
cultuurhistorische betekenis echter slechts fragmentarisch verkend en onderzocht, en blijft het bij 
hier en daar een leuke anekdote. Bijzonder genoeg geldt dit met name voor de recentere 
geschiedenis van pingoruïnes. Een integraal en diepgaand overzicht van de cultuurhistorische 
betekenis en het gebruik van pingoruïnes in de recentere geschiedenis ontbreekt. Mede doordat 
pingoruïnes in het beheer en beleid een steeds belangrijkere rol spelen (zoals beschreven in 
paragraaf 1.1.), is het belangrijk om, naast de aardkundige-, ecologische-, en archeologische 
waarden, ook inzicht te hebben in de recente(re) cultuurhistorische waarden van pingoruïnes. Om zo 
te zorgen voor gepast beheer en een goede verankering in het beleid. Bovenstaande motieven leiden 
tot de volgende hoofdvraag om deze kennislacune (gedeeltelijk) op te vullen: 
 
Welke cultuurhistorische betekenis en functie (gebruik) hebben pingoruïnes in het Gorecht en de Kop 
van Drenthe in de periode tussen ca. 1900 tot heden?  

 
35 O.a. De Gans, Hoek, Kluiving, Boncke, Verbers. 
36 O.a. Talebi en Zwier. 
37 O.a. Woltinge. 
38 Woltinge (2011) p.27; Woltinge (2012); Zwier (2018). 
39 De Gans (1981); De Gans (1983). 
40 Zo zijn Wim Hoek en Anja Verbers bezig met een publicatie over nieuwe inzichten m.b.t. de ontstaansgeschiedenis van 
pingoruïnes. Hierin beschrijven zij de relatie tussen het voorkomen van Peelo-zand en pingoruïnes. 
41 Ligthart Schenk (2000) p.14-17. 
42 Woltinge (2012) p.151-153; Raap (2015). 
43 Van der Sanden (2012). 
44 Dijkstra et al. (2018) p.5-8. 
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1.4. Theoretisch kader 

Soorten depressies 

Niet alle min of meer ronde depressies in Noord-Nederland zijn pingoruïnes.45 Fysisch-geografisch 
zijn er meerdere soorten depressies / veentjes in het landschap te onderscheiden. De twee soorten 
die het meest voorkomen zijn pingoruïnes en uitblazingskommen (dekzanddepressies). Eventuele 
andere depressies in het landschap van het studiegebied kunnen zijn gevorm als doodijsgaten 
(gletsjerkuilen) en oude stroomgeulen van de Drentsche Aa.46 Deze worden tijdens deze studie 
buiten beschouwing gelaten. 
 
Pingoruïnes en uitblazingskommen worden in de praktijk vaak door elkaar gehaald (voor een verschil 
tussen beide landschapselementen zie figuur 1.7). Pingoruïnes zijn te herkennen aan hun vorm, die 
veelal conisch en asymmetrisch is. Daarnaast zijn ze diep (+/- 2,5 tot 20 meter) en is hun diameter 
meestal tussen de 50 en 200 meter. Over het algemeen zijn ze gevuld met veen en/of water en is er 
gyttja aanwezig aan de basis. Het is mogelijk dat er een randwal aanwezig is, maar dit is geen 
vereiste; deze is vaak verdwenen door verwaaiing, afgraving, of egalisatie. Ook zijn er voorbeelden 
van pingoruïnes waar waarschijnlijk nooit een randwal aanwezig is geweest.47 In Noord-Nederland 
bestaat de ondergrond veelal uit Peelo-zand uit de Elster-ijstijd, keileem uit de Saale-ijstijd ontbreekt 
te allen tijde. 
 
Uitblazingskommen zijn daarentegen ondiep(er) (max. 2,5 meter) en vaak wat onregelmatiger van 
vorm. De diameter is veelal tussen de 50 tot 600 meter. Ze ligging vaak in gras- of heidegebieden, 
maar kunnen ook uit open water bestaan of moerassige grond. Daarnaast is hun bodem vrij vlak en 
bestaat de ondergrond uit dekzand, soms met een podzolbodem. Onder het dekzand kan keileem 
voorkomen.48 
 

 
Figuur 1.7. Verschil tussen een dekzanddepressie / uitblazingskom (links) en een pingoruïne (rechts). Boven het figuur zijn 

enkele duidelijke verschillen tussen beide weergegeven (naar: De Gans, 2006, gewijzigd). 

 
45 Stouthamer et al. (2015) p.215-218. 
46 Koopman (2007). 
47 Dijkstra et al. (2018). 
48 Ibidem. 
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Waarden pingoruïnes 

Iedere pingoruïne is uniek door verschil in vulling, ligging en antropogene invloeden. Een pingoruïne 
heeft, naast aardkundige waarden, ook waarden op het gebied van archeologie, ecologie en 
cultuurhistorie.49 Voor elke kernwaarde zijn indicatoren geformuleerd, om de waarde van de 
pingoruïne vast te stellen.50 Gonggrijp (1989) en Dijkstra et al. (2018) onderscheiden de volgende 
indicatoren bij de verschillende kernwaarden van een pingoruïne (figuur 1.8): 
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Figuur 1.8. Conceptueel model van de verschillende waarden van pingoruïnes (naar: Dijkstra et al. 2015, gewijzigd). Per 

kernwaarde (bovenste rij) zijn de verschillende indicatoren weergegeven. Dijkstra et al. (2015) gebruiken deze indicatoren 
om een waardering van pingoruïnes te maken om gepast beleid en beheer voor individuele pingoruïnes op te stellen. De 

onderlinge pijlen tussen de kernwaardes geven weer welke elkaar beïnvloeden. Sommige kernwaardes beïnvloeden elkaar 
direct (negatief). Om een voorbeeld te noemen: het verhogen van de ecologische waarde gaat (bijna altijd) ten koste van de 

cultuurhistorische- en aardkundige waarden. 

Het vaststellen dat een depressie al dan niet een pingoruïne is, kan met de hedendaagse kennis 
alleen worden gedaan op basis van grondboringen. Omdat nog niet iedere -mogelijke- pingoruïne in 
Noord-Nederland is onderzocht, wordt er tijdens dit onderzoek gewerkt met zogenaamde 
(on)zekerheidsklassen. Per locatie is gekeken naar wat er in de literatuur bekend is over de depressie 
en of dit uitsluitsel kan geven over de oorsprong van de locatie. De volgende klassen zijn hierbij 
gehanteerd: 1: pingoruïne; 2: waarschijnlijk een pingoruïne en 3: waarschijnlijk andersoortige 
depressie. In paragraaf 2.4 wordt hier nader op ingegaan. 
 

Oral History 

Enorm veel kennis over het gebruik van pingoruïnes zit in de hoofden van mensen. Om achter deze 
informatie te komen, is de zogeheten ‘oral history’ als onderzoeksmethode aangewend en heeft 
daarom een belangrijke bijdrage tijdens deze scriptie gehad. Daar er nog geen geschreven bronnen 
waren over het cultuurhistorisch gebruik en de betekenis van pingoruïnes in het studiegebied, moest 
de informatie anderszins worden achterhaald en onderzocht. Oral history is een methode van 
wetenschappelijk onderzoek, op basis van mondelinge overlevering, om achter informatie te komen 

 
49 In zekere zin is archeologie ook cultuurhistorie. Wanneer er in deze studie wordt gesproken over cultuurhistorie of 
cultuurhistorische elementen, wordt de recentere geschiedenis bedoeld. 
50 Dijkstra et al. (2018) p.5-6. 



 

24 
 

die nog niet gedocumenteerd is.51 Oral history, niet te verwarren met ‘oral tradition’, dateert uit de 
jaren ’50 van de vorige eeuw en is een veel gebruikte onderzoeksmethode voor historisch 
onderzoek.52 Daar waar oral tradition verhalen van vele generaties oud betreft, focust oral history 
zich op verhalen uit eerste hand.53 Sinds de opkomst van oral history is er veel kritiek op de methode 
geweest. Oral history zou namelijk te subjectief zijn. Vanaf de jaren ’70 en ’80 ontstond er echter een 
nieuwe kijk op oral history en de ‘bijbehorende’ subjectiviteit. Steeds meer wetenschappers 
realiseerden zich dat de meerwaarde van deze mondelinge bron juist ligt in het feit dat deze 
subjectief kan zijn. Gesproken bronnen geven (nieuwe) inzichten in de manier waarop het verleden 
wordt herinnerd en welke betekenis bewoners geven aan iets.54 Uiteraard is een goede afspiegeling 
van objectiviteit en subjectiviteit nodig bij dit soort onderzoek. 
 
Hoewel oral history een tijdrovende klus is, levert het veel informatie op die anders verloren zou 
gaan.55 In Nederland zijn er verschillende oral history projecten geweest in de afgelopen jaren, zowel 
op grote(re) als op kleine(re) schaal. Dat er de afgelopen jaren zoveel aandacht is gekomen voor oral 
history, heeft te maken met het feit dat het Nederlandse landschap verandert; streekeigen, 
cultuurgebonden, kenmerkende elementen zijn in de loop der tijd verdwenen. Middels het gebruik 
van oral history komt er steeds meer aandacht voor de rol die landschapselementen (zoals 
pingoruïnes) in nemen in het leven van de mens. Verhalen van vroeger zijn hiervoor een onmisbare 
bron van informatie.56 
 
Tijdens dit onderzoek kan onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende bronnen van oral 
history, te weten: (lokale) gebiedsexperts, en inwoners die in het gebied leven en werken. Met 
gebiedsexperts worden bijvoorbeeld leden van de historische verenigingen bedoeld. Tijdens dit 
onderzoek zijn alle historische verenigingen in het studiegebied geraadpleegd. Ook de verhalen van 
lokale bevolking en boeren zijn van groot belang gebleken. Sommige families leven al generaties lang 
in hetzelfde dorp en hebben daardoor veel kennis over hoe pingoruïnes (veentjes) door de jaren 
heen zijn gebruikt en wat deze beteken(d)en voor de mens in het (dagelijkse) leven. Ook zijn 
jongeren geïnterviewd om hun kijk op pingoruïnes mee te nemen. 
 
 

Begripsbepaling 

Hieronder worden een aantal belangrijke begrippen in dit onderzoek gedefinieerd en afgebakend. 
 
Pingoruïne – onder pingoruïne wordt een al dan niet met veen/water gevulde depressie in het 
landschap verstaan, welke is gevormd in het Weichselien en Holoceen. Hierbij moet de opmerking 
worden geplaatst dat het verschil tussen een pingoruïne en een uitblazingskom moeilijk met het oog 
waar te nemen is en dat nog lang niet alle depressies in het studiegebied zijn onderzocht. Daarom 
wordt er gewerkt met de eerdergenoemde (on)zekerheidsklassen. 
 
Veentje – het woord veentje komt in deze scriptie veelvuldig terug. Met veentje (of veentie of ven) 
wordt een geheel of gedeeltelijk uitgeveende natuurlijke laagte bedoelt. Na de afgraving van veen 
blijft vaak een open watertje over.57 De veentjes waar in deze studie over gesproken wordt, zijn 
ontstaan als pingoruïne of uitblazingskom. Met veentje wordt vaak alleen het open wateroppervlak 
bedoeld, een pingoruïne kan dus groter zijn dan ‘het veentje’.58 

 
51 Leavy (2011) p.3. 
52 Titon (1980) p.281-282. 
53 Van der Zon (2016) p.7. 
54 Ibidem; Baas et al. (2005). 
55 Baas et al. (2005). 
56 Ibidem. 
57 Booij (s.d.) via: https://www.geheugenvandrenthe.nl/veentje. 
58 Grotenhuis en Tuttel (1986). 

https://www.geheugenvandrenthe.nl/veentje
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Dobbe – met dobbe kan zowel een uitblazingskom als een pingoruïne worden bedoeld. Het gaat dan 
om op natuurlijke wijze ontstane depressies in het landschap, waar zich water heeft verzameld en 
veenontwikkeling plaats heeft gevonden.59 Tijdens deze studie wordt met ‘veentje’ en ‘dobbe’ 
hetzelfde bedoeld. Een belangrijke vereiste voor beide is dat er water in de depressie staat. 
 
Poel – poelen zijn door de mens gegraven en niet als pingoruïne of uitblazingslaagte ontstaan.60 
 
Gebruik – wanneer over het gebruik van pingoruïnes wordt gepraat, wordt hier het gebruik in 
breedste zin van het woord bedoelt. Dus hoe gebruikten de mens de pingoruïnes. Anders dan de 
betekenis, beperkt het gebruik zich in dit onderzoek tot de periode vanaf ca. 1900 tot heden. 
 
Betekenis – de betekenis van pingoruïnes op het (dagelijkse) leven van de mens gaat soms verder 
terug dan 1900. Hiermee wordt bedoeld welke rol dergelijke landschapselementen speelden op het 
(dagelijks) leven van de mens. 
 
Functie – met functie wordt in deze scriptie hetzelfde bedoeld als gebruik. De functie die een 
pingoruïne heeft voor de gebruikers = hoe de bewoners de pingoruïne gebruikten.  
 
 

1.5. Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 
Dit onderzoek valt uiteen in twee deelthema’s, te weten: het natuurlijke landschap en de ruimtelijke 
ligging van de pingoruïnes in het Gorecht en de Kop van Drenthe (deelthema A), en de 
cultuurhistorische betekenis en cultuurhistorisch gebruik van pingoruïnes (deelthema B) (figuur 1.9). 
 

Landschappelijke ligging en ruimtelijke spreiding 
pingoruïnes

• Fysisch-geografische kenmerken 
onderzoeksgebied

• Ruimtelijke spreiding pingoruïnes t.o.v. 
fysisch landschap

• Ruimtelijke spreiding pingoruïnes t.o.v. 
cultuurlandschap

Cultuurhistorische betekenis en 
cultuurhistorisch gebruik van pingoruïnes

• Typen pingoruïnes
• Gebruik pingoruïnes
• Veldnamen pingoruïnes
• Cultuurhistorische betekenis

 
Figuur 1.9. Schematische weergave van dit onderzoek. De onderdelen zoals deze in bovenstaand figuur zijn weergegeven, 

zullen in chronologische volgorde worden onderzocht. 

Thema A – Het natuurlijke landschap en de ruimtelijke ligging van de pingoruïnes in het Gorecht en 
de Kop van Drenthe 

1. Welke fysisch-geografische kenmerken en elementen kent het natuurlijke landschap in 
hoofdlijnen? 

2. Waar in het studiegebied liggen de pingoruïnes en tot welke fysisch-geografische 
landschappen kunnen deze worden gerekend? 

3. Welke cultuurlandschappelijke spreiding hebben deze pingoruïnes? 
 
  

 
59 Essink en Groot (2020) p.50. 
60 Ibidem. 
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Thema B – Cultuurhistorische betekenis en cultuurhistorisch gebruik van pingoruïnes 
1. Welke typen pingoruïnes zijn – op basis van historische kaartenanalyse en landgebruik – te 

onderscheiden? 
2. Op welke manieren werden pingoruïnes in de periode 1900–heden gebruikt? 
3. Welke veldnamen hebben pingoruïnes en hoe kunnen deze worden verklaard? 
4. Welke cultuurhistorische betekenis hadden pingoruïnes in de periode 1900–heden? 

 
 

1.6. Afbakening onderzoek 
Om dit onderzoek een duidelijke focus te geven, is een heldere afbakening van belang. Dit onderzoek 
wordt op twee manieren afgebakend: ruimtelijk en thematisch. 
 

Ruimtelijke afbakening 

Dit onderzoek heeft betrekking op het Gorecht en de Kop van Drenthe (figuur 1.2). Er is gekozen voor 
deze afbakening om twee redenen. De eerst reden is dat een groter gebied een lager detailniveau in 
het onderzoek zou toestaan. De tweede reden, en de reden waarom specifiek dit studiegebied is 
gekozen, is omdat er met dit studiegebied aangesloten wordt bij het Pingoprogramma van de 
provincie Groningen en Drenthe. 
 

Thematische afbakening 

Dit onderzoek focust zich op het gebruik en de betekenis van pingoruïnes en heeft niet als doel om 
uitsluiting te geven of een locatie een pingoruïne of andersoortige depressie betreft. Mede hierom is 
er gewerkt met (on)zekerheidsklassen. Het gebruik en de betekenis van pingoruïnes is onderzocht 
aan de hand van literatuurstudie, (historische) kaartenanalyse, oral history en veldnamenonderzoek. 
 
 

1.7. Bronnen en onderzoeksmethoden 
Tijdens dit onderzoek zijn bronnen en onderzoeksmethoden uit verschillende disciplines 
gecombineerd om tot een interdisciplinair en integraal overzicht te komen van het cultuurhistorische 
gebruik en betekenis van pingoruïnes in de periode ca. 1900–heden. 
 

Literatuuronderzoek 

Het natuurlijke landschap van het Gorecht en de Kop van Drenthe is grotendeels uit geschreven 
bronnen gedestilleerd. De literatuur is kritisch bestudeerd en zoveel mogelijk ondersteund met 
andere (geschreven) bronnen. 
 

Kaartenanalyse (ArcGIS) 

Om patronen in de ligging van pingoruïnes te herkennen en te analyseren zijn de pingoruïnes 
allereerst in kaart gebracht. Dit is gedaan met behulp van ArcGIS. ArcGIS is gebruikt als tool om 
geografische en landschappelijke informatie met betrekking tot pingoruïnes te verbinden,  
analyseren en visualiseren. Door middel van het nauwkeurig bijhouden van de metadata, is getracht 
de analyse zo betrouwbaar en transparant mogelijk te maken. Daarnaast is ArcGIS veelvuldig 
gebruikt tijdens het beschrijven van het natuurlijke landschap. Zo zijn er verschillende thematische 
kaarten gemaakt, die de beschrijving van het natuurlijke landschap ondersteunen en visualiseren. 
 

Historische kaartenanalyse 

Historische topografische kaarten zijn geraadpleegd, bestudeerd en geanalyseerd om veldnamen en 
het gebruik te achterhalen. De Chromotopografische Kaart des Rijks (ook wel Bonnekaarten of 
Bonnebladen) zijn omstreeks 1900 opgesteld en zijn feitelijk de opvolger van de Topografische 
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Militaire Kaart (TMK 1850). Deze kaart is als beginpunt genomen. Van daaruit zijn de topografische 
kaarten tot heden bestudeerd via www.topotijdreis.nl. 
 

Oral history 

Een belangrijke bron van informatie zijn de lokale experts en gebiedsdeskundigen. Tijdens deze 
scriptie zijn er veel interviews gehouden. Oral history is een vorm van primair bronmateriaal om te 
achterhalen hoe pingoruïnes gebruikt zijn door de jaren heen en wat deze voor de mens 
beteken(d)en. Tevens is door middel van oral history nog niet bekende veldnamen achterhaald. Vaak 
hebben plekken bij de lokale bewoners namen die bij onderzoekers of in de literatuur niet bekend 
zijn, maar wel iets zeggen over het gebruik en de betekenis van pingoruïnes. 
 

Toponymie 

Toponymie (Grieks: topos ‘plaats’; nomos ’naam’) bestudeert de oorsprong, ontwikkeling en 
betekenis van plaatsnamen, veldnamen en waternamen. Voor de landschapsgeschiedenis is een 
dergelijke analyse van grote waarde, omdat veldnamen veel kunnen zeggen over het gebruik, de 
betekenis en de geschiedenis van het landschap.61,62 Daarnaast kunnen veldnamen heel specifiek zijn 
voor een bepaalde regio. Door het bestuderen van deze veldnamen komt er veel gebiedspecifieke 
informatie naar boven.63  

 
61 Gildemacher (2018). 
62 Mond. Med. Spek (2019). 
63 Wieringa (s.d.) p. 110. 
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In onderstaande tabel 1.1 is in hoofdlijnen aangegeven welke onderzoeksmethoden en bronnen zijn 
gebruikt om de deelvragen, en uiteindelijk de hoofdvraag, te beantwoorden. 
 
Tabel 1.1. Overzichtstabel van de onderzoeksmethoden en de meest gebruikte bronnen per thema en deelvraag. 

Onderzoeksvragen: Methoden: Bronnen: 

Thema A – Het natuurlijke landschap en de ruimtelijke ligging van de pingoruïnes in het Gorecht en de Kop 
van Drenthe 

A1 – Welke fysisch-geografische 
kenmerken en elementen kent 
het natuurlijke landschap in 
hoofdlijnen? 

- Literatuuronderzoek 
- Kaartenstudie (GIS) 

Geologie: 
- De Mulder et al. (2003) 
- Berendsen (2005) 
- Jongmans et al. (2013) 
- Stouthamer et al. (2015) 
- Meijles (2015) 
- Spek et al. (2015) 
Geomorfologie: 
- Geomorfologische kaart van Nederland 
(2017) 
- Ten Cate en Maarleveld (1977) 
Bodem: 
- Bodemkaart 1 : 50 000 (2017) 
- De Bakker en Schelling (1966) 
Pingoruïnes: 
- De Gans (1982) 
- De Gans en Cleveringa (1986) 
- Stouthamer et al. (2015) 

A2 – Waar in het studiegebied 
liggen de pingoruïnes en tot welke 
fysisch-geografische 
landschappen kunnen deze 
worden gerekend? 

- Kaartenanalyse (GIS) - GIS-database Landschapsbeheer 
Groningen & Drenthe 
- Geomorfologische kaart 
- Hoogtekaart 

A3 – Welke cultuur-
landschappelijke spreiding 
hebben deze pingoruïnes? 

- Kaartenanalyse (GIS) - (Historische) kaarten 

Thema B – Cultuurhistorische betekenis en cultuurhistorisch gebruik van pingoruïnes 

B1 – Welke typen pingoruïnes zijn 
– op basis van historische 
kaartenanalyse en landgebruik – 
te onderscheiden? 

- Historische 
kaartenanalyse 
- Literatuuronderzoek 
- Oral history 

- (Historische) kaarten vanaf ca. 1900 tot 
heden 

B2 – Op welke manieren werden 
pingoruïnes in de periode 1900–
heden gebruikt? 

- Historische 
kaartenanalyse 
- Veldnamenonderzoek 
- Oral history 
- Literatuuronderzoek 

- (Historische) kaarten 
- Omwonenden / experts 
- Historische vereniging(en) 
- (Lokale) literatuur 

B3 – Welke veldnamen hebben 
pingoruïnes en hoe kunnen deze 
worden verklaard? 

- Historische 
kaartenanalyse 
- Veldnamenonderzoek 
- Oral history 
- Literatuuronderzoek 

- Veldnamen van Wieringa 
- Veldnamen in Nederland (1980) 
- (Historische) kaarten 
- Omwonenden / experts 
- Historische vereniging(en) 

B4 – Welke cultuurhistorische 
betekenis hadden pingoruïnes in 
de periode 1900–heden? 

- Oral history 
- Literatuuronderzoek 
- Veldnamenonderzoek 

- Omwonenden / experts 
- Historische vereniging(en) 
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2. Natuurlijk landschap en ruimtelijke spreiding pingoruïnes 
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2.1. Inleiding 
Het hedendaagse landschap van het studiegebied is tot stand gekomen door een samenspel van 
fysisch-geografische- en antropogene processen. Om de ontwikkelingen van het natuurlijke 
landschap van het studiegebied te snappen, moeten we ca. 475.000 jaar terug de tijd in, naar de 
Elster-ijstijd. Vanaf deze perioden hebben we in Nederland drie ijstijden (glacialen) gekend, 
afgewisseld door een aantal warmere perioden (interglacialen).64,65 Deze perioden zullen in dit 
hoofdstuk in chronologische volgorde worden behandeld. Tevens is in dit hoofdstuk de ruimtelijke 
spreiding van pingoruïnes ten opzichte van het natuurlijke- en cultuurlandschap in het studiegebied 
beschreven. 
 
Aan de hand van de volgende deelvragen wordt de genese van het natuurlijke landschap en de 
ruimtelijke spreiding van pingoruïnes in het studiegebied, ten opzichte van het natuurlijke- en 
cultuurlandschappelijke landschap, behandeld: 

1. Welke fysisch-geografische kenmerken en elementen kent het natuurlijke landschap in 
hoofdlijnen? 

2. Waar in het studiegebied liggen de pingoruïnes en tot welke fysisch-geografische 
landschappen kunnen deze worden gerekend? 

3. Welke cultuurlandschappelijke spreiding hebben deze pingoruïnes? 
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst kort ingegaan op de genese van het natuurlijke landschap middels 
het beschrijven van de geologie, geomorfologie, bodem en het ontstaan van pingoruïnes. Daarna is 
deze informatie gebruikt om de ruimtelijke spreiding van pingoruïnes te beschrijven. 
  

 
64 Meijles (2015) p.3.  
65 De interglacialen Holsteinien en Eemien zijn tijdens deze studie achterwege gelaten. 
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2.2. Het natuurlijke landschap en haar genese 

Elsterien 
Gedurende het Elsterien (475.000-410.000 BP) bedekte landijs vanuit Scandinavië voor het eerst 
grote delen van Noord-Nederland.66 Het landijs kwam ongeveer tot de lijn Den Helder – Lemmer – 
Stadskanaal (figuur 2.1, links).67 
 

 
Figuur 2.1. Links: de maximale uitbreiding van het landijs tijdens het Elsterien en de ligging van de tunneldalen (bron: De 

Mulder et al. 2003). Rechts: aardkundig monument de steilrand in Donderen. Hier zijn de drie laatste ijstijden op elkaar te 
bewonderen. 1: het dekzand uit de laatste ijstijd, het Weichselien; 2: een dunne laag keileem uit voorlaatste ijstijd, het 

Saalien en 3: Peelo-zand uit de twee na laatste ijstijd, het Elsterien (foto: G. Koopman, gewijzigd). 

Het ijs (of eigenlijk de afvoer van smeltwater aan de basis van de ijskap) van de Elster-ijstijd heeft in 
Noord-Nederland gezorgd voor diepe geulsystemen, ook wel tunneldalen of erosiegeulen genoemd. 
De dikte en diepte van deze tunneldalen in Noord-Nederland kunnen sterk variëren en zijn tussen de 
twintig en honderd kilometer lang en drie tot vijf kilometer breed.68 Gedurende het Elsterien is in het 
studiegebied de zogeheten Formatie van Peelo afgezet. Op sommige plekken ligt deze formatie 
(bijna) aan het oppervlak.69 De Formatie van Peelo bestaat uit twee soorten afzettingen: Peelo-zand 
en potklei.70 De Peelo Formatie komt plaatselijk (in de tunneldalen) al op 140 meter diepte voor, 
maar begint meestal op zo’n 45 – 60 meter diepte en ligt op de Formatie van Urk en de Formatie van 
Appelscha. Peelo-zand (onder bodemkundigen beter bekend onder de naam ‘poesjeszand’) werd 
tijdens het Elsterien door het ijssmeltwater afgezet in grote smeltwatergeulen en -bekkens. Peelo-
zand bestaat uit spierwit, fijn zand (figuur 2.1, rechts, onderste laag) en kan glinsteren door de 
aanwezigheid van kleine plaatvormige mineralen, zogenaamde mica’s.71 De andere afzetting uit het 
Elsterien, de potklei, dankt haar naam aan het feit dat deze klei in het verleden werd gewonnen om 
potten van te maken. Vaak ligt de potklei diep in de ondergrond, maar op een paar plekken komt de 
potklei vlak aan het oppervlak voor. Dit is het geval op enkele plekken in de Kop van Drenthe, 

 
66 De Gans (2007) p.180. 
67 Meijles (2015) p.6. 
68 Ibidem. 
69 Dinoloket (2020) via: https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen. 
70 Bosch (1990) p.59-69. 
71 Koopman (2006) p.13-14. 

https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen
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bijvoorbeeld in de driehoek Peize – Roden – Leek.72 Naast dat de Formatie van Peelo in het verleden 
veel door de mens werd gebruikt (tichelwerk voor o.a. bakstenen), heeft het nu nog grote invloed op 
de waterhuishouding. Potklei is zeer ondoorlatend en vormt een natuurlijk barrière voor het water. 
Daar waar potklei in de ondergrond te vinden is, stagneert het water en heeft het invloed op de 
(diepere) grondwaterstromingen.73,74 Vermoedelijk hebben de Peelo-zanden invloed op het 
voorkomen van pingoruïnes. Hier wordt op dit moment nader onderzoek naar gedaan door Wim 
Hoek (Universiteit Utrecht) en Anja Verbers (Landschapsbeheer Drenthe).75 
 

Saalien 
Circa 370.000 jaar geleden brak er een nieuwe ijstijd aan, of eigenlijk ijstijden. Het Saalien (370.000-
130.000 BP) was namelijk een periode waarin warmere en koudere perioden elkaar afwisselden en 
wordt daarom ook wel het ‘Saalien-complex’ genoemd.76 Gedurende het Saalien was half Nederland 
bedekt onder een honderden meters dikke laag landijs.77 De Saale-ijstijd heeft veel sporen in het 
studiegebied achtergelaten in de vorm van keileem (Formatie van Drenthe) (figuur 2.1, rechts, 
middelste laag) en het Hondsrug-complex.78 Pierik et al. (2015) onderscheiden verschillende fasen 
van ijsbedekking die allemaal een spoor hebben achtergelaten in het landschap: vier fasen van 
ijsuitbreiding en twee fasen van deglaciatie.79 Voor het studiegebied zijn met name twee van de vier 
fasen van ijsuitbreiding belangrijk geweest, één fase voor de afzetting van keileem en één voor de 
vorming van het Hondsrug-complex.80 Tijdens de tweede fase van het Saalien (figuur 2.2, boven) 
schoof een noordoost-zuidwest georiënteerd landijspakket door het studiegebied. Onder het ijs is 
destijds een laag grondmorene afgezet, de zogenaamde keileem (binnen de Formatie van Drenthe 
komt het Laagpakket van Gieten voor in het studiegebied).81 Keileem bestaat uit een mengsel van 
keien, grind, zand, leem en klei dat door de druk van het ijs door- en in elkaar is gekneed. Het 
materiaal is afkomstig uit verschillende delen van Scandinavië.82 Vermoedelijk is het Drents-Friese 
plateau vroeger volledig bedekt geweest met keileem. Op veel plekken is de afgezette keileem echter 
geërodeerd. Deze plekken zijn in het landschap nog vaak te herkennen als dalen – al dan niet gevuld 
met sedimenten uit latere geologische perioden.83 In de regel ontbreekt keileem in pingoruïnes, 
doordat de pingo (gevormd in de hierop volgende ijstijd) de eventueel aanwezige keileem omhoog 
heeft gedrukt en naar de zijkant heeft getransporteerd. Slechts in de randwal kan daardoor keileem 
voorkomen. 
 
In het westelijke deel van het studiegebied (bij Roden) komt plaatselijk ook de Formatie van 
Drachten (bijna) aan het oppervlak voor (bijlage I). Dit zijn lichtgrijs tot geelgrijs, matig tot zeer grove, 
grindhoudende zanden. De Formatie van Drachten is in een van de eerste perioden van het Saalien 
(nog voor het landijs ons land bereikte) afgezet door de wind. In het studiegebied liggen deze zanden 
onder de Formatie van Drenthe en/of de Formatie van Boxtel.84 In het studiegebied komen deze 
zanden op ca. 4 m + NAP voor. De dikte bedraagt zo’n 4 tot 7 meter. In het veld is het moeilijk om dit 
eolische zand te onderscheiden van het Peelo-zand. De zanden van de Formatie van Drachten zijn 
ietwat dikker dan het Peelo-zand en bevatten doorgaans geen glimmers (mica’s) en kalk.85 

 
72 Spek et al. (2015) p.26-29. 
73 Van den Berg en Beets (1987) p.246. 
74 Spek et al. (2015) p.29. 
75 Mond. Med. Verbers (2019). 
76 De Mulder et al. (2003) p.194. 
77 Koopman (2006) p.14-15. 
78 Dinoloket (2020) via: https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen. 
79 Bregman en Smit (2012) p.23-25; Pierik et al. (2015). 
80 Spek et al. (2015) p.29-35. 
81 Dinoloket (2020) via: https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen. 
82 Berendsen (1998) p.95. 
83 Meijles (2015) p.8-11. 
84 Bosch (1990) p.71-73. 
85 Bosch (2011) p.2. 

https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen
https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen
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Figuur 2.2. Boven: de tweede ijsuitbreidingsfase in het Saalien. Deze fase heeft voor keileem in het studiegebied gezorgd 

(Laagpakket van Gieten). Het terugtrekken en smelten van het landijs heeft op sommige plekken in het landschap gezorgd 
voor het weg eroderen van dit keileem. Daarom is niet overal in het studiegebied keileem te vinden. Onder: de vierde 

ijsuitbreidingsfase in het Saalien. Tijdens deze fase zorgde een NNW-ZZO oriënterende relatief snelle ijsbeweging voor de 
vorming van het Hondsrug-complex; meerdere parallel lopende ruggen aan de oostzijde van Drenthe (bron: Pierik, 2010). 



 

34 
 

In de vierde en tevens laatste fase van ijsuitbreiding tijdens het Saalien (figuur 2.2, onder) is de 
Hondsrug gevormd. Parallel daaraan komen ten westen nog vier ruggen voor, te weten: rug van 
Tynaarlo, rug van Rolde, rug van Zeijen en rug van Norg.86 Daarom worden deze ‘mega-flutes’ ook 
wel het Hondsrug-complex genoemd. Al deze ruggen komen voor in het studiegebied (figuur 2.3). 
Deze fase is vanaf ca. 150.000 BP ingetreden en heeft tot ca. 130.000 BP geduurd.87 Gedurende deze 
fase van het Saalien verplaatste het ijsfront zich verder naar het noorden en was ‘doodijs’ geworden 
(ijs dat niet meer gevoed werd vanuit de poolkap). Een ijsstroom (beter bekend als de Hondsrug-
ijsstroom) stroomde met een relatief grote snelheid tussen het stilliggende (dood)ijs door, in een 
NNW-ZZO richting. Deze stroom heeft binnen in de ijskap parallelle heuvels gevormd: het Hondsrug-
complex.88 Tijdens het terugtrekken van het landijs aan het einde van het Saalien, zijn deze ruggen 
zichtbaar geworden in het landschap.89 
 

 
Figuur 2.3. Op de hoogtekaart zijn de vijf parallelle ruggen duidelijk te zien. V.r.n.l.: Hondsrug; rug van Tynaarlo; rug van 

Rolde; rug van Zeijen en rug van Norg. Tevens laat deze hoogtekaart goed zien waar het hoger gelegen Pleistocene Drents-
Friese plateau wegduikt onder de lagergelegen Holocene afzettingen. 

 
86 Jongmans et al. (2013) p.236-237. 
87 Bregman en Smit (2012) p.12-13. 
88 Jongmans et al. (2013) p. 236-237. 
89 Bregman en Smit (2012) p. 105-107. 
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Weichselien 
Tijdens het Weichselien (115.000-11.700 BP), tot nu toe het laatste glaciaal, bereikte het landijs 
Nederland niet. Nederland had het karakter van een toendra met dennen en dwergberken, en in de 
koudste perioden van een poolwoestijn.90 Doordat het zo koud was, was de bodem permanent 
bevroren, dit wordt ‘permafrost’ genoemd. Deze permafrost kon tientallen meters diep zijn en heeft 
een belangrijke rol gespeeld bij de vorming van pingo’s, welke later zullen ontwikkelen tot 
pingoruïnes (zie paragraaf 2.3).91 Daarnaast is door toedoen van de wind matig fijn tot matig grof 
zand in het onderzoekgebied afgezet. Dit wordt dekzand genoemd. Dekzand wordt gerekend tot de 
Formatie van Boxtel (figuur 2.1, rechts, bovenste laag).92 De Formatie van Boxtel dagzoomt in grote 
delen van het studiegebied en bedekt vrijwel alle oudere formaties zoals hierboven beschreven 
(bijlage I).93 De dikte van de Formatie van Boxtel varieert sterk van ca. 15 meter tot enkele 
decimeters. Enkele keileembulten uit het Saalien zijn niet overdekt geraakt. Vermoedelijk lag de 
keileembult hier te hoog en waaide het te hard, zodat het dekzand hier niet afgezet en vastgehouden 
kon worden.94 Het Weichselien kenmerkte zich door verschillende fasen: warmer, kouder, meer 
wind, minder wind, et cetera. Iedere fase heeft voor verschillende afzettingen gezorgd, bijvoorbeeld 
verschil in korrelgrootte of leemgehalte. De verschillende lagen zijn goed te herkennen in figuur 2.4. 
Kwartairgeologen maken bij het classificeren van dekzand zelfs onderscheid in jong dekzand I, jong 
dekzand II, oud dekzand I en oud dekzand II.95 Doordat dit voor pingoruïnes en met name het gebruik 
van pingoruïnes geen implicaties heeft, wordt er tijdens dit onderzoek geen onderscheid gemaakt in 
dekzand. 
 

 
Ook in pingoruïnes komen in de hele gave gevallen sedimenten uit het Weichselien voor. Het 
afsmelten van een pingo naar een pingoruïne heeft in sommige gevallen plaatsgevonden in een late 
fase van het Weichselien. De ‘ideale’ opvulling van een pingoruïne in Nederland bestaat uit een basis 
van gyttja (een organisch sediment) uit het Bølling–Allerød interstadiaal (ca. 14.700-12.700 BP), een 
warmere periode in het Weichselien. Hierop volgt een zandige laag uit het jonge-dryas (ca. 12.700-
11.560 BP), de laatste koude periode van het Weichselien. Deze zandige laag is door eolische 

 
90 Meijles (2015) p.12. 
91 Spek et al. (2015) p.35-41. 
92 Bosch (1990) p.93-99. 
93 Dinoloket (2020) via: https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen. 
94 De Mulder et al. (2003) p.346. 
95 Koopman (2012) p.17. 

Figuur 2.4. De figuur hiernaast is een 
detailopname van de steilrand in Donderen 
en is een voorbeeld van hoe de verschillende 
perioden van het Weichselien zichtbaar zijn 
in de bodem. Hierop zijn de verschillende 
jonge dekzandlagen goed te zien. Ter 
hoogte van de spatel is een ca. 10 cm 
gebleekte laag te zien. Deze laag stampt uit 
de Allerød periode (ca. 12.850-13.900 BP) 
en staat ook wel bekend onder de naam 
‘Laag van Usselo’; een zeer goed 
herkenbare laag. De Allerød periode was 
een relatief warmere en vochtigere periode, 
waarbij in de top van het jong dekzand I 
bodemvorming plaatsvond en waarbij 
vermoedelijk sprake is geweest van 
bosgroei. De laag van Usselo kenmerkt zich 
door het voorkomen van relatief veel 
houtskooldeeltjes, waarschijnlijk zijn deze 
het gevolg van grote bosbranden die in het 
Allerød plaatsvonden (foto: G. Koopman). 

https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen
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processen, mede door de afwezigheid van vegetatie tijdens deze periode, in de pingoruïne terecht 
gekomen.96 Na de zandige laag uit het jonge-dryas beginnen de sedimenten (en sedentaten) die zijn 
afgezet (en gevormd) gedurende het Holoceen (figuur 2.5). 

 

 

Holoceen 
Niet in het gehele studiegebied dagzomen de dekzanden uit het Weichselien of de grondmorene uit 
het Saalien. In het oostelijke deel van het studiegebied komen Holocene afzettingen aan het 
oppervlak voor (bijlage I). Het Holoceen (ca. 11.700-heden) is de jongste geologische tijdsperiode en 
heeft een belangrijke rol gespeeld in de vorming van pingoruïnes. Dit wordt in paragraaf 2.3 verder 
toegelicht. De periode van het Holoceen wordt gekenmerkt door een doorgaande stijgende 
zeespiegel, als gevolg van de temperatuurstijging en het smelten van de ijskappen.97 Dit proces 
begon echter al vóór het Holoceen, want ook tijdens het Bølling–Allerød interstadiaal steeg de 
zeespiegel en kon veen vormen in de pingoruïnes die indertijd reeds gevormd waren. Tezamen met 
het stijgen van de zeespiegel, steeg ook het grondwaterniveau. Dit resulteerde in een vernatting van 
het grondoppervlak en zodoende kon de vegetatie zicht uitbreiden en werden de nog stuivende 
zanden vastgelegd.98 Tevens heeft de vernatting van het gebied gezorgd voor veenvorming. Dit 
gebeurde in verschillende fases die het Holoceen kent. De gebieden in het landschap waar de 
afwatering niet optimaal was, raakten als eerste met veen bedekt. Vermoedelijk breidde het veen 
eerst uit vanuit de beekdalen – eerst met verschillende soorten laagveen en later met hoogveen.99 
 
Figuur 2.6 op de volgende pagina geeft een overzicht van de paleogeografie van 5500 voor Chr. tot 
2000 na Chr. in het studiegebied. Vanaf 5500 voor Chr. breidt het veen zich uit, dit is een proces dat 
nagenoeg in heel Nederland voorkwam. In het studiegebied breidt het veen zich in eerste instantie 
uit via het Hunzedal. Het proces van uitbreiding van het veen gaat tot ongeveer 100 na Chr. door. 
Vanaf deze tijd neemt het veen af, mede door toedoen van de mens.100 Opvallend is dat het 
studiegebied, in vergelijking tot het omliggende landschap, relatief weinig bedekt was met 
(hoog)veen; het veen beperkte zich met name tot de beekdalen.101 

 
96 Cleveringa en De Gans (1978). 
97 Meijles (2015) p.15-19. 
98 De Mulder et al. (2003) p.212. 
99 Vos et al. (2014) 50-69. 
100 Meijles (2015) p.17. 
101 Vos et al. (2014). 

Figuur 2.5. De klassieke opvulling van een 
pingoruïne. Gyttja uit het Weichselien aan 
de basis (hier aangeduid als veen), gevolgd 
door een zandige laag uit het jonge-dryas 
en daarboven Holocene invulling (naar: 
Stouthamer et al., 2015, gewijzigd). 
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Figuur 2.6. Uitsneden van de paleogeografische kaarten van Nederland. Deze kaarten geven schematisch de ontwikkeling 

van het studiegebied weer vanaf 5500 voor Chr. tot 2000 na Chr. (bron: P. Vos, 2014, gewijzigd). 
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Geomorfologie 
De geomorfologische kaart (figuur 2.7) beschrijft de terreinvormen die aan het aardoppervlak 
voorkomen. Deze hangen sterk samen met de geologie van de ondiepe ondergrond. Op basis van de 
geomorfologische eenheden die voorkomen in het studiegebied, kunnen de volgende 
landschapstypen worden onderscheiden: 

- Stuwwal- en grondmorenelandschap; 
- Dekzandlandschap; 
- Veenlandschap; 
- Beekdallandschap; 
- Stuifzandlandschap; 
- Zeekleilandschap. 

 

 
Figuur 2.7. Uitsnede van de geomorfologische kaart van Nederland. Hierop zijn de geomorfologische vormgroepen binnen 

het studiegebied weergegeven en ingedeeld in verschillende landschappen. 
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Stuwwal- en grondmorenelandschap 

Het grootste oppervlak van het stuwwal- en grondmorenelandschap valt binnen de vormgroep 
“geïsoleerde lage heuvels, ruggen, welvingen en lage dijkvormen” (K1). Deze vormgroep betreft 
vrijwel de gehele Hondsrug en is ontstaan door de werking van landijs, zoals beschreven onder het 
kopje ‘Saalien’.102 Verder komen er op kleine schaal andere vormgroepen voor die tot dit 
landschapstype gerekend worden. “Vlakte” (M3 en M4) komen voor binnen het dekzandplateau; 
“plateau-achtige vormen” (F9) komt in het uiterste zuidwestelijke puntje voor; “waaiervormige 
glooiingen” (G3) komt eenmalig voor op de Hondsrug en “niet-waaiervormige glooiingen” (H3) 
komen aan de randen van de Hondsrug voor. 
 

Dekzandlandschap 

Ten westen, en plaatselijk ook ten oosten, van de Hondsrug strekt een dekzandlandschap zich uit. De 
terreinvormen behorende tot dit landschap zijn ontstaan tijdens het Weichselien. Ten tijde van het 
Weichselien zag Nederland eruit als een poolwoestijn. Zand kon eenvoudig verstuiven en dat heeft 
ervoor gezorgd dat het zogeheten dekzand is afgezet.103 In deze dekzandafzettingen zijn 
verschillende terreinvormen ontstaan. De vormgroep “Lage heuvels, ruggen en welvingen met 
bijbehorende vlakten en laagten” (L2) vormt de grootste geomorfologische terreinvorm binnen het 
dekzandlandschap. Deze vormgroep is kenmerkend voor het Drents-Friese keileemplateau en omvat 
grondmorenewelvingen, al dan niet bedekt met dekzand.104 Deze vormgroep kan derhalve gezien 
worden als een combinatie van de Saale- en Weichsel-ijstijd. Zoals blijkt uit de geologische 
dwarsdoorsnede (bijlage I), dagzoomt dekzand op de meeste plekken in het studiegebied. Lokaal 
kunnen er hoogteverschillen zijn van 0.5 tot maximaal 5 meter. Ook vormt de vormgroep 
“Dekzandruggen al dan niet met oud-bouwlanddek” (L5) een grote groep binnen het studiegebied. 
Deze treffen we rond de dorpen aan. Dit betreffen zwak golvende gebieden met flauwe hellingen.105 
Verder komen binnen het studiegebied verspreid en op kleine schaal de vormgroepen “vlakten” 
(M13, M14 en M9); “geïsoleerde lage heuvels, ruggen, welvingen en lage dijkvormen” (K13, K18, K31 
en K14) en “niet-dalvormige laagten” (N3, N4 en N5) voor. Veel -mogelijke- pingoruïnes zijn als deze 
laatste groep bestempeld. 
 

Veenlandschap 

Een ander groot landschapstype binnen het studiegebied is het veenlandschap, welke is gevormd 
tijdens het Holoceen. Dit landschapstype is te vinden ten oosten van de Hondsrug en ten noorden en 
zuidwesten van het dekzandplateau. De terreinvorm die het meeste voorkomt is de “vlakte” (M30 en 
M44 t/m M47). M30 betreft een moerassige vlakte, vaak met rietvelden en komt aan de randen van 
het Zuidlaardermeer voor.106 M44 en M45 betreffen veenkoloniale ontginningsvlakten (zowel laag- 
als hooggelegen). Deze geomorfologische eenheden komen voor in het zuidoosten en het 
zuidwesten van het studiegebied. Deze voormalig hoogveengebieden zijn afgegraven ten behoeve 
van de turfwinning.107 M46 en M47 komen met name in het noordelijke deel van het studiegebied 
voor en betreffen onontgonnen veenvlakten (al dan niet bedekt met klei of zand). Ook komen er 
plaatselijk petgaten voor in de onontgonnen laagveenvlakten.108 Daarnaast zijn er binnen het 
veenlandschap “niet-waaiervormige glooiingen” (H14) en “niet-dalvormige laagten” (N10) te vinden. 
Beide komen slechts op één plek voor in het studiegebied. Respectievelijk ten oosten van de 
Hondsrug en ten westen van Hoogkerk. 
 

 
102 Ten Cate en Maarleveld (1977) p.52. 
103 Stouthamer et al. (2015) p.207. 
104 Ten Cate en Maarleveld (1977) p.59-60. 
105 Ibidem, p.60-61. 
106 Ibidem, p.71. 
107 Ibidem, p. 74. 
108 Ibidem, p.74-75. 
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Beekdallandschap 

Het beekdallandschap doorkruist het dekzandlandschap. De hoofdvormen van de beekdalen zijn in 
de tweede fase van het Saalien gevormd, door erosie en verspoeling onder het ijs. Gedurende het 
Weichselien (met name in de beginperiode) zijn deze hoofdstructuren verder gemodelleerd.109 De 
richting waarin het ijs over het landschap (terug)schoof tijdens het Saalien heeft de stromingsrichting 
van de beekdalen bepaald, namelijk een noordnoordoost-zuidzuidwest richting. In het studiegebied 
komen beekdalen voor in de vorm van “ondiepe dalen (<5 m diep)” (R1 t/m R5). Vormgroep R1 
betreft een dalvormige laagte met veen en komt verspreid over het studiegebied in kleine 
hoedanigheden voor. Vormgroep R2 betreft een dalvormige laagte zonder veen en komt voor in 
beekdalen op het dekzandplateau. Vormgroep R3 betreft een droog dal (al dan niet met dekzand 
bedekt) en ‘doorsnijdt’ de Hondsrug. Vormgroep R4, de grootste groep binnen dit landschapstype, 
betreft een beekdalbodem met veen. Dit zijn de – hoofdzakelijk NNO-ZZW gerichte – beekdalen die 
het dekzandlandschap doorkruisen. Als laatste komt de voorgroep “beekdalbodem zonder veen, 
relatief laaggelegen” (R5) voor.110 Deze komen op twee plekken voor in de benedenloop van de 
beekdalen, tussen Peize en Roden en tussen Rode en Eelde-Paterswolde. 
 

Stuifzandlandschap 

Stuifzand komt voor te midden van het dekzandlandschap en het stuwwal- en 
grondmorenelandschap. Binnen het stuifzandlandschap zijn twee type terreinvormen te 
onderscheiden, te weten: “hoge heuvels en heuvelruggen met bijbehorende vlakten en laagten” (C2) 
en “lage heuvels, ruggen, welvingen met bijbehorende vlakten en laagten” (L8 en L9). 
Eerstgenoemde komt in het zuidelijke deel van het studiegebied voor op de Hondsrug. 
Laatstgenoemde komt als ‘eilandjes’ voor op het dekzandplateau en op de Hondsrug. Dit zijn relatief 
jonge gebieden die tijdens zandverstuivingen in het Holoceen zijn ontstaan. Deze gebieden zijn 
dermate jong dat er nog geen duidelijke bodemvorming heeft plaatsgevonden, daarom vinden we in 
deze gebieden de zogenaamde vaaggronden.111 
 

Zeekleilandschap 

In het noorden van het studiegebied komt een landschap voor dat gevormd is door getijafzettingen; 
het zeekleilandschap. Dit beslaat een zeer klein oppervlak van het studiegebied en bestaat uit de 
vormgroep “vlakten” (M34 en M35). Deze gebieden zijn vrij vlak tot zeer vlak en bestaan uit jonge 
zeeklei, met plaatselijk veenresten op de jonge zeeklei.112  

 
109 Spek et al. (2015) p.94-95. 
110 Ten Cate en Maarleveld (1977) p.79-80. 
111 De Bakker en Schelling (1989). 
112 Ten Cate en Maarleveld (1977) p.72. 
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Bodem 
De bodem bepaalt in sterke mate de bestemming en ingebruikname van een gebied.113 Figuur 2.8 
toont een versimpelde versie van de Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Hier zijn de verschillende 
bodems die in het gebied voorkomen ingedeeld op ‘subgroep’.114 Het studiegebied kent een 
gevarieerd landschap wat betreft de bodemopbouw. In deze paragraaf wordt de bodemopbouw van 
het studiegebied per ‘order’ en ‘subgroep’ beknopt beschreven. 
 

 
Figuur 2.8. Uitsnede van de bodemkaart van Nederland 1:50.000. Hierop zijn de verschillende bodems binnen het 

studiegebied weergegeven. 

 
113 Jongmans et al. (2015) p.25. 
114 De Bakker en Schelling (1989). 
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Het Nederlandse bodemclassificatiesysteem is onderverdeeld in vijf orden, te weten: veengronden, 
podzolgronden, eerdgronden, vaaggronden en brikgronden.115,116 Behalve brikgronden, komt iedere 
orde in meer of mindere mate voor in het studiegebied. Podzolgronden zijn in het studiegebied 
dominant. 
 
Podzolgronden komen voor in goed gedraineerde 
landschappelijke posities, tot aan posities waar periodiek 
de grondwaterstand tot ca. 40 cm beneden het maaiveld 
voorkomt.117 In Nederland komen podzolen voor in 
zandgronden die leemarm zijn.118,119 Podzolgronden 
worden gekenmerkt door een dunne toplaag (A-horizont), 
een mineraalarme uitspoelingslaag (E-horizont), een 
mineraalrijke inspoelingslaag (B-horizont) en schoon 
dekzand (C-horizont). Het proces van uit- en inspoeling 
van ijzer, aluminium en sesquioxiden wordt ‘podzolering’ 
genoemd. Binnen het onderzoekgebied zijn verschillende 
podzolbodems te onderscheiden. 
 
Kamppodzolen (cHd21 en cHd23) zijn 
humuspodzolgronden (bodems waar naast mineralen ook 
humus verplaatst is) met een gedeeltelijk door de mens 
opgebrachte donkere bovengrond van 30 tot 50 cm dikte. 
Dit type bodem beslaat slechts een klein deel van het 
totaal oppervlak en komt voor binnen het dekzand- en 
stuwwal- en grondmorenelandschap. Het voorvoegsel 
‘kamp’ betekent “afgeperkt stuk land” en slaat vaak op 
gronden die in latere tijd zijn ontgonnen.120 De laarpodzol 
(cHn21 en cHn23) behoort eveneens tot de 
humuspodzolgronden en beslaat een groter oppervlak 
van het studiegebied. Laarpodzolen hebben ook een door 
de mens opgebrachte donkere bovengrond van 30 tot 50 
cm en betreffen vaak oudere ontginningen op het zand. 
Door plaggenbemesting hebben deze bodems een matig 
dikke A-horizont gekregen. Het voorvoegsel ‘laar’ is een 
bostoponiem en stamt uit de Middeleeuwen.121 Deze 
bodems komen voor in het dekzandlandschap en 
plaatselijk ook in de zuidwestelijke veenkoloniale 
ontginningsvlakten. Loopodzolgronden (cY21 en cY23) 
behoren tot de moderpodzolgronden (bodems waar geen 
of weinig humusverplaatsing heeft plaatsgevonden) en 
komt verspreid in het dekzandgebied en op de Hondsrug 
voor. Met name de gronden van de Drentse essen, die 
een te dunne A-horizont hebben om tot de enkeerdgronden gerekend te worden, behoren tot deze 
subgroep. ‘Loo’ is eveneens een bostoponiem en betekent “open plek in het bos”.122 

 
115 De Bakker en Schelling (1989) p.21. 
116 Jongmans et al. (2015) p.76-77. 
117 Ibidem, p.55 
118 De Bakker en Schelling (1989) p.30. 
119 Koopman (2006) p.29. 
120 De Bakker en Schelling (1989) p.92, 129. 
121 Ibidem, p.92, 125. 
122 Ibidem, p.21, 92, 117. 

Figuur 2.9. Bodemprofiel van het meest 
voorkomende bodemtype; de veldpodzol. Hierop 

zijn de verschillende lagen van de hiernaast 
geschetste podzolering goed te zien. 1= door 

humus donkergekleurde laag (A-horizont); 2= ca. 
10 cm lichtgrijze uitspoelingslaag (E-horizont); 3= 
ca. 15 cm dikke, donkergekleurde inspoelingslaag 

(B-horizont) en 4= het niet door 
podzoleringsprocessen aangetaste ‘schone’ 

dekzand (C-horizont). Het lijkt erop alsof boven in 
de A-horizont een nieuwe uitspoelingslaag aan 
het ontwikkelen is. Dit is echter niet het geval. 
Deze lichtere kleur is het gevolg van uitdroging 

(foto: G. Koopman). 
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De haarpodzol (Hd21 en Hd23) is de meest voorkomende droge podzol in het studiegebied. Deze 
bodem treffen we aan op relatief hooggelegen zandruggen, of zandkoppen in een omgeving die lager 
ligt, wat het toponiem ‘haar’ ook doet vermoeden.123 Veldpodzolen (Hn21 en Hn23) (figuur 2.9) 
komen verreweg het meeste voor in het studiegebied. Dit type podzol behoort tot de 
humuspodzolen, komt veel voor in de relatief lage delen van Pleistoceen Nederland, en is ontstaan 
bij een relatief hoge grondwaterstand. De veldpodzol komt, met uitzondering van de beekdalen, 
grootschalig in ieder landschapstype voor. Het voorvoegsel ‘veld’ slaat terug op de vroegere 
gemeenschappelijke gronden: de heidevelden.124 De veldpodzol is een voorbeeld van een natte 
podzol en heeft door de relatief lage landschappelijke liggen ‘gleyverschijnselen’. De veldpodzol lijkt 
sterk op de haarpodzol, maar onderscheidt zich door de aanwezigheid van deze gleyverschijnselen.125  
Als laatste komen de moerige podzolen voor, deze onderscheiden zich van de rest van de podzolen 
door het voorkomen van een hele moerige laag.126 Deze moerige gronden zijn met name in het 
veenkoloniale oosten van het studiegebied te vinden. 
 
Een ander bodemtype dat veel voorkomt, is de veenbodem. Gronden worden tot deze klasse 
gerekend wanneer deze veel organische stof bevat (>15% in zand en tot minimaal 30% in zware 
klei).127 In het studiegebied zijn de veengronden te vinden in de beekdalen, de onlanden en ten 
oosten van de Hondsrug. Laatste twee genoemden zijn de gebieden die geomorfologisch zijn 
aangeduid als ‘veenlandschap’. In de veenkoloniale ontginningsvlakten in het zuidoosten en 
zuidwesten van het studiegebied zijn geen veenbodems, maar podzolbodems te vinden. Ook binnen 
de orde van de veengronden worden verschillende subgroepen onderscheiden.128 Madegronden 
(aVc, aVp en aVz) zijn veengronden met een veraarde bovengrond dunner dan 50 cm (meestal 
dunner dan 25 cm), bestaande uit venig zand, zandig veen of veen en vaak eutroof van aard. Het 
voorvoegsel ‘made’ betekent hooiland. Deze gronden vinden we dan ook met name langs beekdalen, 
waar hooilanden liggen.129 Koopveengronden (hVc, hVd, hVk, hVs en hVz) is een veelvoorkomend 
bodemtype in de beekdalen van de noordelijke helft van het studiegebied en ten oosten van de 
Hondsrug. Met name de koopveengronden op zeggenveen (hVc) en koopveengronden op zand, 
beginnend ondieper dan 120 cm (hVz) komen daar veel voor. Het voorvoegsel ‘koop’ slaat terug op 
een Middeleeuwse ontginningsterm.130 In het oostelijke deel van het studiegebied, in de 
veenkoloniën, komen veengronden met een veenkoloniaal dek (iVc, iVp en iVz) voor. Deze gronden 
zijn ontstaan als gevolg van cultuurmaatregelen.131 Verder komen op kleinere schaal in het noorden 
van het studiegebied, binnen het zeekleilandschap, waard- en weideveengronden voor. 
Waardveengronden (kVc en kVz) zijn veengronden waarop een kleidek is afgezet, dat dunner is dan 
40 cm. Weideveengronden (pVc) zijn veengronden met een kleidek, waarvan deze donkergekleurd of 
humusrijk is.132 Landschappelijk grenzen de weideveengronden aan de waardveengronden. 
Vlierveengronden (Vc, Vp, Vs, Vz) komen in het noordelijke- en zuidwestelijke deel van het 
studiegebied op kleine schaal voor. Ten slotte komen nog de meerveengronden (zVp, zVs en zVz) 
voor. Deze komen sporadisch voor in het westelijke deel van het studiegebied. Deze gronden lijken 
op madeveengronden, maar hebben een niet-moerig zanddek.133 
 
 

 
123 Spek et al. (2015) p.281. 
124 Koopman (2006) p.30. 
125 Spek et al. (2015) p. 280-281. 
126 De Bakker en Schelling (1989) p.109. 
127 Jongmans et al. (2015) p.544. 
128 Ibidem, p.46. 
129 Ibidem, p.94, 113. 
130 De Bakker en Schelling (1989) p.92. 
131 Ibidem, p.113. 
132 Ibidem, p.115. 
133 Ibidem, p.116. 
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In het centrale deel van het studiegebied komen met enige regelmaat eerdgronden voor. 
Enkeerdgronden (bEZ23, zEZ21 en zEZ23) komen voor rond de dorpen en liggen op plekken van de 
(voormalige) essen van (historische) dorpen. De meeste enkeerdgronden zijn ontstaan door 
eeuwenlang gebruik als bouwland en hebben een ‘bovengrond’ (A-horizont) die dikker is dan 50 
cm.134 De enkeerdgronden liggen zowel in het dekzandlandschap als in het stuwwal- en 
grondmorenelandschap. In het dekzandlandschap liggen ze veelal binnen de vormgroep 
“Dekzandruggen al dan niet met oud-bouwlanddek” (L5). Moerige eerdgronden (kWz, vWz, Wg en 
zWz) komen hoofdzakelijk voor in en langs beekdalen. Daar vormen zij de overgang tussen 
veengronden (veelal madeveengrond) en podzolgronden. Leek-/woudeerdgronden (pMn55C, 
pMn85C en pMn86C) vinden we in het noordoostelijke deel van het studiegebied, op de jonge 
zeeklei. Dit zijn klei- of zavelgronden met een donkere bovengrond van 30 tot 50 cm dikte, met 
gleyverschijnselen binnen 50 cm diepte.135 Beekeerdgronden (pZg23) komen voor in beekdalen en 
niet-afvoerloze laagten. De bodem wordt gekenmerkt door een donker zwarte bovengrond (< 50 
cm), met gleyverschijnselen die van de oppervlakte tot de Cr-horizont kunnen doorlopen.136 Als 
laatste komen er in het studiegebied, met name in het noordoostelijke deel op de dekzanden, 
gooreerdgronden (pZn21, pZn23) voor. Deze gronden komen voor in afvoerloze laagten en op de 
overgang van beekdalen naar de hogere gronden, net als het geval is bij de beekeerdgronden. 
Gooreerdgronden hebben een zeer zwak ontwikkelde B-horizont en hebben een donkere 
bovengrond dunner dan 50 cm.137 
 
Tot slot komen er sporadisch in het studiegebied vaaggronden voor. Vaaggronden zijn volgens de 
Nederlandse bodemclassificatie alle minerale gronden zonder duidelijke ontwikkeling van 
horizonten.138 Knippige poldervaaggrond (gMn53C, gMn83c, gMn85C en gMn88C), 
knippoldervaaggrond (kMn43C, kMn63C en kMn68C), kalkarme poldervaaggronden (Mn15C, Mn25C 
en Mn85C) en drechtvaaggronden (mV41C) komen voor in het noordelijke deel van het studiegebied. 
Vlakvaaggronden (Zn21) beslaan enige oppervlakte rond Zuidlaren en tussen Norg en Roden. De 
vlakvaaggronden komen voor op plekken waar stuifzand te vinden is. In het zuidwestelijke deel van 
het studiegebied komt een duinvaaggrond voor, deze ligt als een paraboolduin om een pingoruïne; 
het Esmeer. 
 
 
 
 
  

 
134 De Bakker en Schelling (1989) p.90, 141. 
135 Ibidem, p.150. 
136 Ibidem, p.147. 
137 Ibidem, p.146. 
138 Berendsen (2005) p.232. 
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2.3. Pingo’s en pingoruïnes 

Pingo 
De periglaciale omstandigheden die we in Nederland kenden tijdens het Weichselien hebben met 
name in Noord-Nederland gezorgd voor de vorming van pingo’s. Pingo’s zijn in Nederland gevormd 
tijdens het Pleniglaciaal (ca. 73.000-14.700 BP), de koudste periode van het Weichselien.139 De naam 
‘pingo’ komt uit het Inuit (taal van de Eskimo’s) en betekent ‘heuvel die groeit’. Dit wekt de indruk 
dat een dergelijke pingo in een aardig tempo kan groeien en dat het ontstaan van zo’n ijsheuvel 
binnen enkele generaties zichtbaar is.140 Pingo’s zijn heuvels met een kern van ijs en kunnen in 
hoogte en diameter variëren. In huidige periglaciale milieus worden pingo’s van 3-70 meter hoogte 
en 30-600 meter in diameter gevonden. Vermoedelijk was dit in Noord-Nederland ook het geval, 
aangezien niet iedere pingoruïne even groot en diep is. Pingo’s ontstaan op plaatsen waar 
grondwater (kwel) – vermoedelijk langs scheuren en gaten – zich een weg omhoog baant door de 
permanent bevroren bodem. Wanneer deze grondwaterstroom in het bevroren oppervlak komt, 
bevriest deze en vormt zich een ijslens. Deze ijslens trekt meer en meer water aan en wordt groter. 
Dit zorgt ervoor dat de bovenliggende grond omhoog wordt geduwd en zo ontstaat er een ijsheuvel, 
de zogenaamde pingo.141 Fysisch-geografisch worden er door o.a. Müller (1959), De Gans (1983) en 
Stouthamer et al. (2015) twee typen pingo’s onderscheiden: 

- Open-systeem pingo’s (hydraulische type): dit type pingo komt voor op flauwe hellingen, in 
dalen, of bij geologische breuken. Door artesische druk van het water kan de ijslens groeien 
doordat water via een talik (permanent ontdooide bodemlaag in een permafrostgebied), 
scheuren of gaten de permafrost binnenstroomt. Dit type pingo kwam, en komt nog steeds, 
voor in gebieden met discontinue permafrost.142,143 

- Gesloten-systeem pingo’s (hydrostatische type): dit type pingo komt voor in gebieden die vlak 
zijn en te maken hebben met een continue permafrost. Meestal zijn deze gelegen in 
thermokartsmeren. Vermoedelijk waren deze meren dermate diep, dat ze ’s winters niet tot 
op de bodem bevroren en kon onder het meer een talik ontstaan. Wanneer het diepe meer 
opgevuld raakte met sedimenten of organisch materiaal, dan kon zich wél permafrost onder 
het meer vormen (door afnemende waterdiepte). Bij voortgaande uitbreiding van de 
permafrost onder het meer kwam het poriënwater onder druk te staan, waardoor het 
omhoog kon worden geperst naar de gevormde permafrostlaag. Hierdoor ontstond 
eveneens een kwelsituatie waardoor pingo’s konden vormen. Dit type pingo komt 
tegenwoordig nog veel voor in de Mackenzie delta. Ook de aanwezigheid van ondoorlatende 
(klei)lagen in de ondergrond kunnen zorgen voor de vorming van gesloten-systeem 
pingo’s.144 

Vermoedelijk kwamen in Nederland beide type pingo’s voor.145,146 

 

Pingoruïne 
Na verloop van tijd ontwikkelt een pingo tot een pingoruïne. De pingoruïnes die we in Nederland 
aantreffen dateren veelal uit de laatste fase van het Weichselien. Wanneer de ijslens van de pingo 
door bleef groeien en de heuvel steeds hoger werd, kon de mee-opgetilde bodem (zo’n 1 à 2 meter 
dik) openbarsten en kreeg zonlicht invloed op het ijs. Dit was de maximale hoogte die een pingo kon 
bereiken (maximaal ca. 70 meter hoog). Door de invloed van zonlicht op de ijslens, werd het 

 
139 Stouthamer et al. (2015) p.215-218. 
140 Verbers et al. (2018) p.59. 
141 Stouthamer et al. (2015) p.215-218. 
142 De Gans (1983) p.171-172. 
143 Stouthamer et al. (2015) p.216. 
144 De Gans (1983) p.171-172. 
145 De Gans (1982) p.155-156. 
146 Stouthamer et al. (2015) p.217. 
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thermodynamisch evenwicht van de pingo verstoord en kon de ijslens smelten.147 Langs de steile 
helling trad afspoeling en gelifluctie op. Gelifluctie is een proces waarbij een met water verzadigde 
bovengrond over een bevroren ondergrond hellingafwaarts glijdt. Dit treedt alleen op bij 
hellingshoeken tussen 3° en 19°.148 Door afspoeling en gelifluctie kon zich een randwal (ook wel 
ringwal) vormen. Ook zakt een deel van de mantel in de pingoruïne. Deze is nu onderin de vulling 
terug te vinden, als de pingoruïne niet geheel is afgegraven.149 De randwal bestaat uit pleniglaciaal 
zand, met eventueel keileem daaronder.150 Wanneer de ijslens van de pingo volledig was 
afgesmolten, bleef er een depressie in het landschap over. Het afsmelten van pingo tot pingoruïne 
begon reeds tijdens warmere perioden in het Laat-Weichselien bij de grote en instabiele pingo’s en 
staat los van de klimaatverandering.151 Toen het Holoceen daarentegen aanbrak en de temperatuur 
steeg, konden ook de pingo’s die nog niet hun maximumhoogte hadden bereikt afsmelten en zich 
ontwikkelen tot pingoruïnes. De pingoruïnes die in deze tijd zijn gevormd, zijn in een zeer snel tempo 
gesmolten, waardoor er minder/geen afspoeling en gelifluctie plaatsvond. De op de ijslens liggende 
bodem stortte verticaal in, waardoor zich hier doorgaans geen randwal vormde.152 Vermoedelijk 
heeft het al dan niet voorkomen van een randwal dus te maken met het feit wanneer de pingo is 
afgesmolten tot pingoruïne. Wanneer dit aan het einde van het Weichselien gebeurde, wanneer de 
pingo de maximumhoogte had bereikt, dan is het waarschijnlijker dat deze een randwal heeft gehad 
dan pingoruïnes die zijn gevormd gedurende het Holoceen. Daarentegen is tegenwoordig de 
aanwezigheid van een randwal geen indicatie voor de ouderdom van een pingoruïne. Veel 
randwallen zijn verdwenen als gevolg van zowel natuurlijke processen als menselijk ingrijpen.153 
 

Opvulling 
De opvulling van een pingoruïne ontstaat in de loop van de tijd. Zoals hierboven geschetst is niet elke 
pingoruïne even oud en mede daardoor is de opvulling met organisch materiaal en sediment niet 
overal hetzelfde. Andere oorzaken voor een verschil in vulling zijn bijvoorbeeld (lokale) verschillen in 
hydrologie en omliggende sedimenten. Belangrijk om te onthouden is dat pingoruïnes pas gevuld 
begonnen te raken met (organisch) materiaal als de ijslens volledig was gesmolten. Dit betekent dat 
de opvulling van pingoruïnes niet overal gelijktijdig begon, maar afhankelijk was van de dikte en 
samenstelling van de ijslens en de dikte van de bodemlaag op de ijslens.154 Waar de ‘jongste’ 
pingoruïnes opvulling vanaf het Holoceen hebben, kunnen de ‘oude’ pingoruïnes sedimenten 
bevatten die worden gedateerd in het Laat-Pleniglaciaal, het Bølling–Allerød interstadiaal of het 
Jonge Dryas.155 Met de komst van het Holoceen werd het definitief warmer, begon de zeespiegel te 
stijgen en kwam het neerslagregime zoals we dit nu kennen op gang. Dit alles heeft ervoor gezorgd 
dat ook het (grond)waterniveau ging stijgen in de pingoruïnes. Vanwege het gebrek aan zuurstof op 
de bodem, kon gyttja en/of veen zich vormen vanuit organisch materiaal. Het gevormde veen kwam 
tot ontwikkeling en groeide mee met de stijgende grondwaterspiegel.156 Soms kon het veen ook 
boven de grondwaterspiegel uitgroeien en werd dan gevoed door regenwater, we spreken dan over 
hoogveen (figuur 2.11).157 Behalve veen komt het zeer veel voor dat de pingoruïne (voor een deel) is 
gevuld met zogenaamde (kalk)gyttja.158 Ook wordt er door wind sediment in het meer geblazen. 

 
147 De Gans (1983) p.172. 
148 Stouthamer et al. (2015) p.140,214. 
149 Stouthamer et al. (2015) p.217. 
150 De Gans (1982) p.149. 
151 Flemal (1976). 
152 Mackay (1988). 
153 Flemal (1976). 
154 De Gans (1982) p.156. 
155 Ibidem, p.155. 
156 Verbers et al. (2018) p.59-60. 
157 Hoentjen et al. (1993) p.9. 
158 Gyttja is een organisch sediment en kan bestaan uit diverse soorten materiaal, zoals resten van micro-organismen 
(bijvoorbeeld diatomeeën), nieuwe door planten gevormde afzettingen van calciumcarbonaat, uitwerpselen van dieren en 



 

47 
 

Figuur 2.10 toont de onderste meter van een sedimentsequentie van een ruim vier meter diepe 
pingoruïne nabij Borger (Dr.). Hierop is goed de scherpe overgang van het Elster-zand en de Holocene 
sedimenten waar te nemen. Deze scherpe grens is met de zwarte pijl gemarkeerd. 
 

 
Figuur 2.10. Onderste meter van een sedimentsequentie van een pingoruïne nabij Borger (Dr.). Zanden van de Formatie van 

Peelo zijn te vinden aan de basis van het profiel (links op de foto). Het profiel is opgevuld met fijn-detritische gyttja dat 
lichtelijk in kleur veranderd naar boven toe (rechts op de foto). Hoger in het profiel is een dikke laag veen te vinden. Op het 

veen was een laag zand van ca. 30 centimeter opgebracht. Het veen en opgebrachte zand is niet op de foto te zien. 

De klassieke, ‘ideale’ opvulling van pingoruïnes in Nederland bestaat uit een laag gyttja dat is afgezet 
gedurende het Bølling–Allerød interstadiaal, gevolgd door een zandige laag uit het Jonge-Dryas. 
Boven op het Jonge-Dryas zand, gyttja- en/of veen uit het Holoceen. Diepe pingoruïnes zijn nooit 
volledig dichtgegroeid met veen en hebben nog een laag water boven op de Holocene afzettingen.159 
Bij andere kon ook hoogveen tot ontwikkeling komen (figuur 2.11).160 
 

 

Figuur 2.11. De ontwikkeling van een normaal veen volgens Visscher (1949). Vermoedelijk was niet iedere pingoruïne 
geschikt voor de hoogveenvorming. Dit maakte dat het in sommige pingoruïnes mogelijk was om zowel aan hoog- als 

laagveenwinning te doen en in sommige niet (meer hierover in hoofdstuk 3) (bron: Visscher, 1949). 

 
ingewaaide sedimenten. Gyttja vormt zich meestal in open water en heeft een groene, tot geelbruine kleur en is zeer 
gelaagd. 
159 Cleveringa en de Gans (1978). 
160 Visscher (1949) p.40-47. 
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De minimale vulling van zand, gyttja, veen en/of water in pingoruïnes bedraagt 2,5 meter. Dit is één 
van de indicatoren om pingoruïnes van andersoortige depressies te onderscheiden en wordt gezien 
als duimregel.161,162  Pingoruïnes die een klassieke, ‘ideale’ invulling hebben, worden ‘gaaf’ genoemd. 
Onderstaande figuur 2.12 geeft een overzicht van de ontwikkeling van een pingo tot pingoruïne. 
 

 
 

Figuur 2.12. De ontwikkeling van een pingo tot pingoruïne in verschillende fasen: (a) diep grondwater beweegt zich naar het 
oppervlak en bevriest doordat er permafrost heerst, zo ontstaat er een ijslens; (b) bij herhaaldelijke aanvoer van dit 

grondwater groeit de ijslens. Dit ‘duwt’ de grond omhoog en zo ontstaat er een grote ijsheuvel; de pingo; (c) wanneer de 
pingo dermate groot gegroeid is, kan deze openbarsten en kan de zon toetreden tot het ijs, waardoor het ijs begint te 
smelten; (d) wanneer een pingo volledig is gesmolten, blijft er een ronde depressie in het landschap over. In warmere 

periode in het Weichselien en in het Holoceen konden deze depressies, door het stijgen van de grondwaterspiegel, gevuld 
worden met water waardoor veengroei tot ontwikkeling kon komen. Tegenwoordig zijn veel pingoruïnes uitgegraven t.b.v. 
de turfwinning en/of landbouw. De ‘gaaf’ gevulde pingoruïnes vormen een ‘schatkamer’ van informatie (bron: Stouthamer 

et al. 2015). 

  

 
161 De Gans en Sohl (1981). 
162 De Gans (1982) p.148-149. 



 

49 
 

2.4. Ruimtelijke spreiding pingoruïnes 

Inventarisatie 
Alvorens er ingegaan wordt op de ruimtelijke spreiding van de -mogelijke- pingoruïnes in het 
studiegebied, wordt uitgelegd hoe de inventarisatie tot stand is gekomen.163 Er is een aantal keuzes 
gemaakt die belangrijk zijn voor het vervolg. 
 
Voor het Groningse deel van het studiegebied is een GIS-dataset van alle natte landschapselementen 
in het Gorecht verkregen. Op basis van literatuurstudie, kaartenstudie en veldbezoek zijn de 
mogelijke pingoruïnes onderscheiden van andere natte landschapselementen. Door middel van het 
bestuderen van de geomorfologische kaart (“niet-dalvormige laagten” > N3, N4 en N5) zijn er nieuwe 
potentiële pingoruïnes aan deze dataset toegevoegd. Dit zijn dezelfde geomorfologische 
vormgroepen waarop een groot deel van de Drentse ‘pingoruïne-kaart’ is gebaseerd.164 
 
Voor het Drentse deel van het studiegebied geldt dat reeds in 2015, in het kader van het 
Pingoprogramma in Drenthe – op basis van de geomorfologische kaart – een overzichtskaart 
gemaakt is van alle mogelijke pingoruïnes in de provincie.165 Sindsdien is er met regelmaat 
(boor)onderzoek verricht in -mogelijke- pingoruïnes en daardoor is de pingoruïne-kaart in januari 
2020 geactualiseerd. Hierbij zijn de onderzochte locaties als pingoruïne of andersoortige depressie 
bestempeld. Deze data is voor het Drentse deel van het studiegebied gebruikt. De andersoortige 
depressies (veelal uitblazingskommen) zijn hierbij uit het databestand gehaald, evenals locaties 
waarvan bekend is dat er keileem in de ondergrond zit. Na het weglaten van deze depressies en de 
kennis die is opgedaan uit booronderzoek in de afgelopen jaren, bleven er 155 locaties in het 
studiegebied over. Van de 155 locaties zijn 67 reeds onderzocht (booronderzoek of via verhalen) en 
bestempeld als pingoruïne. 
 
Om de overige, mogelijke pingoruïnes (88 locaties) in te delen in één van de eerdergenoemde 
(on)zekerheidsklassen, is uitgebreide literatuur- en kaartenstudie verricht. Ondanks dat depressies 
met de hedendaagse kennis en technieken moeilijk te bestempelen zijn als – al dan niet – een 
pingoruïne, zijn ze door middel van zoveel mogelijk aanknopingspunten ingedeeld in 1: pingoruïne; 2: 
waarschijnlijk pingoruïne; of 3: waarschijnlijk andersoortige depressie. Wanneer op basis van 
literatuur- en kaartenstudie niet kon worden vastgesteld of een locatie een pingoruïne betrof, is er 
gekeken naar welke waarde de specifieke locatie heeft voor dit onderzoek. De twijfelgevallen die al 
in 1900 als akkerland, hooiland, bos, et cetera zijn ingetekend op de topografische kaarten en door 
de jaren heen niet als anders zijn gekarteerd, zijn buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is 
dat deze locaties vermoedelijk minder een functie en betekenis hadden voor de mens en zijn 
derhalve van minder belang voor dit onderzoek. Figuur 2.13 op de volgende pagina toont de 
ruimtelijke spreiding van de -mogelijke- pingoruïnes waarmee tijdens dit onderzoek gewerkt is. 
  

 
163 De inventarisatie van pingoruïnes in het studiegebied is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma 
ArcGIS. 
164 Pingo Programma Drenthe (2020) via: http://www.pingoruines.nl/pingo-programma/. 
165 Meer informatie over het Pingoprogramma en een interactieve kaart van de pingoruïnes in Drenthe is te vinden op 
www.pingoruïnes.nl.  

http://www.pingoruines.nl/pingo-programma/
http://www.pingoruïnes.nl/
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Figuur 2.13. De ruimtelijke spreiding van de -mogelijke- pingoruïnes in het studiegebied, weergegeven op de topografische 
kaart. Er worden hierbij drie (on)zekerheidsklassen onderscheiden: pingoruïne, waarschijnlijk pingoruïne en waarschijnlijk 

andersoortige depressie. Voor het Groningse deel moet opgemerkt worden dat hier tot op heden geen grootschalig 
onderzoek is verricht zoals dat in Drenthe wel het geval is, vandaar dat daar minder ‘zekere’ pingoruïnes liggen.  



 

51 
 

Fysisch-geografische spreiding 
Om de fysisch-geografische spreiding en patronen te ontdekken, is gebruik gemaakt van de 
geomorfologische- en hoogtekaart. De ruimtelijke spreiding van pingoruïnes ten opzichte van de 
geomorfologie en de hoogte zijn weergegeven in respectievelijk bijlage II en III. Op de deze kaarten 
zijn de volgende patronen zichtbaar: 

• Zoals ook al eerder geschetst, is er op de hoogtekaart een duidelijke tweedeling te zien 
tussen het hogere Pleistocene deel en het lagere Holocene deel. De pingoruïnes zijn vooral 
zichtbaar in het Pleistocene deel. 

• Veel -mogelijke- pingoruïnes binnen het studiegebied liggen in clusters en lijnen bij elkaar, 
veelal op de ietwat hogere delen in het landschap of in de beekdalen. 

• Veel -mogelijke- pingoruïnes liggen in en langs beekdalen. Onder meer Maarleveld en Van 
den Toorn (1955), Paris et al. (1979), De Gans en Sohl (1981) en De Gans (1982) beschrijven 
dat pingoruïnes veelal gesitueerd zijn in de zijdalen van grote valleisystemen. Ook in het 
studiegebied is dit het geval. Deze patronen zijn echter niet overal even duidelijk te zien. Dit 
komt doordat veel van deze zijdalen tijdens latere tijd zijn opgevuld met eolisch zand.166 De 
invloed van beekdalen / zijrivieren op pingoruïnes verklaart vermoedelijk waarom 
pingoruïnes vaak in lijnen en clusters bij elkaar liggen.167 

• Ook binnen het dekzandlandschap zijn pingoruïnes te vinden. Veel van deze -mogelijke- 
pingoruïnes zijn op de geomorfologische kaart gekarteerd binnen de vormgroep “niet-
dalvormige laagten” en betreffen moerassige laagten zonder randwal (incl. 
uitblazingsbekken) (N4).168 Tevens komen er binnen het dekzandplateau -mogelijke- 
pingoruïnes voor die niet als “niet-dalvormige laagten” worden aangeduid. Dit zijn dikwijls 
depressies die te midden van akkerland, hooiland, bos, etc. liggen en in het verleden niet zijn 
gebruikt voor de turfwinning. 

• -Mogelijke- pingoruïnes binnen het stuwwal- en grondmorenelandschap komen voor binnen 
kleine ‘dekzandeilanden’. Alhier komen pingoruïnes voor als “laagte zonder randwal (incl. 
uitblazingsbekken) moerassig” (N4).169 

• Binnen het veenlandschap komen pingoruïnes alleen zichtbaar voor binnen de veenkoloniale 
ontginningsvlakten (M44 en M45). In de onontgonnen veenvlakten (M46 en M47) komen 
vermoedelijk wel degelijk pingoruïnes voor, maar zijn niet zichtbaar in het landschap. Deze 
‘verborgen’ pingoruïnes zijn in de loop van het Holoceen bedekt geraakt met jongere 
afzettingen en niet (meer) zichtbaar in het huidige landschap, of op de geomorfologische 
kaart. De hoogtekaart toont vaak wel een lichte depressie in het landschap als gevolg van 
inklinking. 

• In het zeekleilandschap komen geen mogelijke pingoruïnes aan het oppervlak voor. Ook in 
dit landschapstype is het aannemelijk dat de pingoruïnes zijn bedekt met jongere 
sedimenten uit het Holoceen en daarom niet zichtbaar zijn op de geomorfologische kaart. 
Met name in Friesland is veel onderzoek verricht naar dergelijke, met klei afgedekte, 
pingoruïnes. Door de goede conservering van het veen door de kleibedekking, zijn dit soort 
pingoruïnes uiterst geschikt voor palynologisch onderzoek.170 Voor dit onderzoek zijn ze 
echter van minder belang. 

• Ook binnen het stuifzandlandschap komen enkele pingoruïnes voor. Deze liggen hier als 
“laagten zonder randwal (incl. uitblazingsbekken)” (N4).  

 
166 De Gans (1982) p.149. 
167 Ibidem, p.155. 
168 Ten Cate en Maarleveld (1977) p.77. 
169 Ibidem. 
170 Woltinge (2011) p.28-30. 
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Cultuurlandschappelijke spreiding 
De mens heeft ervoor gezorgd dat het natuurlijk landschap op verschillende plaatsen, verschillende 
ontwikkelingen heeft doorgemaakt en er zodoende een cultuurlandschap ontstond. De ligging van 
pingoruïnes in het cultuurlandschap heeft wezenlijke implicaties voor het gebruik en de betekenis 
voor de mens.171 Om de cultuurlandschappelijke spreiding van pingoruïnes te beschrijven en hierin 
patronen te ontdekken, zijn alle -mogelijke- pingoruïnes bestudeerd op historische topografische 
kaarten uit 1900, 1960 en heden. In onderstaande figuur 2.14 is een samenvatting gegeven van deze 
inventarisatie. In bijlage IV is de volledige tabel opgenomen. 
 

 
Figuur 2.14. Samenvatting van de inventarisatie van de ruimtelijke spreiding van pingoruïnes in het studiegebied ten 

opzichte van het cultuurlandschap. 

De veranderingen van het cultuurlandschap in de loop der jaren, heeft ook invloed op de plaats van 
pingoruïnes in het cultuurlandschap en daarmee het gebruik en de betekenis. De volgende patronen 
en ontwikkelingen zijn zichtbaar bij het vergelijken van de plaats van pingoruïnes in het 
cultuurlandschap van ca. 1900 tot heden: 

• Dorp: -mogelijke- pingoruïnes die tot dit cultuurlandschapstype worden gerekend, betreffen 
open watertjes in het dorp. Door uitbreiding van dorpen is dit in de loop der jaren gestegen. 
Het gaat hierbij om de dorpen Roden, Langelo en Vries. Het aantal pingoruïnes dat als open 
water in een dorp ligt is echter maar een klein deel van het geheel. Uiteraard liggen er wel 
degelijk meer pingoruïnes in of nabij dorpen. Deze liggen dan in akkers, weilanden, et cetera 
en zijn als zodoende genoteerd en beschreven. 

• Akker/es: het aantal pingoruïnes gelegen in een akker of es, is door de jaren heen gestaag 
toegenomen. Deels heeft dit te maken met de heideontginningen begin 20e eeuw.172 Het 
areaal aan agrarisch cultuurlandschap nam toe en daarmee ook het aantal pingoruïnes 
gelegen in de akker/es. Hiermee worden zowel -mogelijke- pingoruïnes die onderdeel zijn 
van de akker/es, als de bosjes, open watertjes en gras/weilandpercelen gesitueerd te midden 
van de akker/es bedoeld. In akkerpercelen komen met name pingoruïnes als open watertje, 
vaak deels met bomen en struiken omzoomd, voor. Ook komt het regelmatig voor dat een 

 
171 Verbers en Bregman (2016) p.43. 
172 Spek et al. (2015) p.309. 
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pingoruïne als bosje op de es ligt (figuur 2.15). Dit soort bosjes worden 
‘postzegelmoerasbosjes’ genoemd, vanwege de geïsoleerde ligging in het agrarisch 
cultuurlandschap. De meeste pingoruïnes in dit type cultuurlandschap zijn in het verleden 
volledig uitgeveend of uitgegraven. 

• Weiland: -mogelijke- pingoruïnes als onderdeel van een weiland zijn door de jaren heen flink 
gestegen. Deze ontwikkeling heeft vermoedelijk te maken met een verschuiving in 
bedrijfsvoering van agrariërs, alsmede een stijging in het areaal aan agrarisch 
cultuurlandschap. De -mogelijke- pingoruïnes als onderdeel van een weiland zijn in het 
verleden minder gebruikt voor de turfwinning. Vaak liggen de pingoruïnes als ondiepe laagte 
in het weiland en zijn met het blote oog nauwelijks waar te nemen (figuur 2.15). De venige 
plekken zijn minder geschikt voor de akkerbouw en zijn daarom in gebruik als weiland. Ook in 
het weiland komen veel pingoruïnes als open watertje of bosje voor. 

• Beekdal: het aantal -mogelijke- pingoruïnes in beekdalen is gestadig gestegen door de jaren 
heen. Dit heeft te maken met het feit dat in 1900 nog veel pingoruïnes onderdeel waren van 
grote heidegebieden die ook tot in de beekdalen reikten. Tijdens de heideontginningen zijn 
meer pingoruïnes in het beekdal tevoorschijn gekomen. Ook deze locaties zijn vaak gebruikt 
voor de turfwinning. 

• Heide: daar waar in 1900 het grootste gedeelte van de -mogelijke- pingoruïnes gesitueerd 
was in de grote heidevelden van met name Drenthe, komt dit vandaag de dag nauwelijks 
meer voor in het studiegebied. Slechts vier locaties liggen tegenwoordig, als open watertje, 
in een heidegebied. Dit heeft alles te maken met de grootschalige heideontginningen die het 
studiegebied kende in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw.173,174 Heidevelden zijn in de 
historische tijd zeer veel gebruikt, bijvoorbeeld als graasplek voor de schapen of voor het 
steken van plaggen ten behoeve van de plaggenbemesting. Pingoruïnes in heidevelden 
hebben vermoedelijk ook een rol gespeeld in het algemene gebruik van de heidevelden. 
Pingoruïnes (en laagten in het algemeen) waren namelijk natte en gevaarlijke plekken voor 
schaapskuddes. Pingoruïnes konden ervoor zorgen dat schapen ziek werden (o.a. de 
galziekte / leverbotziekte). De schaapsherder moest veldkennis hebben en deze natte 
elementen in het landschap mijden.175 Dit wil echter niet zeggen dat pingoruïnes op 
heidevelden helemaal werden ontweken. Veel pingoruïnes op de heidevelden zijn namelijk 
gebruikt als turfwinningsplek. 

• Bos: -mogelijke- pingoruïnes als onderdeel van bos schommelt door de jaren heen. Van 
1900-1960 zien we een stijging en tussen 1960 en heden een daling. 

• Veen (‘wildernis’): daar waar omstreeks 1900 nog vier locaties gelegen waren in 
veengebieden, is vandaag de dag geen pingoruïne meer gelegen in een veengebied – dit 
veen is ontgonnen. 

• Onderdeel van plas: tegenwoordig komen er pingoruïnes voor die onderdeel zijn van 
plassen/plasdras-gebieden. Het gaat hierbij om twee pingoruïnes als onderdeel van het 
Fochteloërveen (zuidwestelijke deel van het studiegebied). Nota bene: dit zijn niet de 
‘veentjes’. Die komen veel meer voor. Het betreffen echt ‘verdwenen’ pingoruïnes, nu als 
onderdeel van een plas. 

 

 
173 Gerding et al. (2010) p.76-77 
174 Spek et al. (2015) p.309. 
175 Ibidem, p.271. 
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Figuur 2.15. Boven: een -mogelijke- pingoruïne als ondiepe depressie in een weiland in Yde. Deze depressie is moeilijk te zien 

in het landschap (foto: A. Verbers). Onder: een pingoruïne (het Witteveen te Zeijen) als ‘postzegel’ op de Noordesch van 
Zeijen (bron: Google maps). Het terrein bestaat uit veen, veenputten en er groeien veel berken. Verder groeien er lijsterbes, 

wilg, pijpenstrootje, wollegras en bies. 
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2.5. Conclusie 
In dit hoofdstuk is de fysische-geografie van het studiegebied, het ontstaan van pingoruïnes én de 
ruimtelijke spreiding van pingoruïnes ten opzichte van het natuurlijke- en cultuurlandschap aan bod 
gekomen. De fysisch-geografische genese van het landschap vormt als het ware het fundament 
waarop de mens een cultuurlandschap heeft uitgelegd en is daarom van essentieel belang om het 
gebruik van het landschap, en pingoruïnes, te begrijpen. Fysisch-geografisch gezien zijn de drie 
laatste ijstijden (Elsterien, Saalien en Weichselien) en het Holoceen van groot belang geweest voor 
de vorming van het studiegebied. Het Elsterien heeft Peelo-zand en potklei in het studiegebied 
afgezet, wat een belangrijke factor was bij de uitbreiding van het landijs tijdens het Saalien. Tijdens 
deze ijstijd is in het studiegebied keileem en zand afgezet en zijn de hoge(re) ruggen van het 
Hondsrug-complex en de beekdalen ontstaan. In de ijstijd erna, het Weichselien, zijn deze beekdalen 
verder gemodelleerd en is een laag dekzand als een deken over het studiegebied afgezet. Tevens zijn 
in het Weichselien, door ondergrondse waterstromen in de permafrost, de pingo’s ontstaan. In een 
late fase van het Weichselien, maar met name in het Holoceen, zijn deze pingo’s afgesmolten tot 
pingoruïnes. Gedurende het Laat-Weichselien en het Holoceen zijn deze depressies in het landschap 
gevuld geraakt met allerlei sedimenten als gyttja, veen en zand. De geologische 
ontstaansgeschiedenis van het studiegebied heeft in grote mate de geomorfologische landschappen 
bepaald. Geomorfologisch gezien bestaat het studiegebied uit zes landschapstypen, te weten het: 
stuwwal- en grondmorenelandschap; dekzandlandschap; beekdallandschap; veenlandschap; 
stuifzandlandschap en zeekleilandschap. Binnen deze landschapstypen komen verschillende bodems 
voor. In onderstaande matrix zijn de belangrijkste fysisch-geografische kenmerken per 
geomorfologisch landschapstype opgesomd (tabel 2.1). 
 
Tabel 2.1. Matrix waarin de belangrijkste fysisch-geografische kenmerken per landschapstype uiteen worden gezet. 

Fysische-geografische landschapstypen 

 1. 
Stuwwal- en 

grond-morene 
landschap 

2.  
Dekzand-
landschap 

3.  
Beekdal-

landschap 

4. 
Veenlandschap 

5.  
Stuifzand-
landschap 

6. 
Zeeklei-

landschap 

Geologische 
herkomst / 
geogenese 

Saalien Weichselien Saalien en 
Weichselien 

Holoceen Holoceen Holoceen 

Geomorfo-
logische 
eenheden 

Geïsoleerde 
hoge en lage 
heuvels, (niet) 
waaiervormige 
glooiingen, 
plateau-
achtige 
vormen en 
vlakten 

(Geïsoleerde) 
lage heuvels, 
niet-
dalvormige 
laagten en 
vlakten 

Niet-
waaiervormige 
glooiingen en 
ondiepe dalen 
(<5m diep) 

Niet-dalvormige 
laagten, niet- 
waaiervormige 
glooiingen en 
vlakten 

Hoge en lage 
heuvels en 
heuvelruggen 

Vlakten 

Bodem Laar-, veld-, 
loo-, moerige-, 
kamp-, 
holtpodzol en 
enkeerdgrond 

Veld-, haar, 
kamp-, loo- 
en 
laarpodzol 

Moerige eerd-, 
moerige podzol-
, beekeerd- en 
gooreerdgrond, 
koop-, made-, 
vlier- en 
meerveengrond, 
venige 
beekdalbodem 

koop-, made-, 
vlier-, weide-, 
waard- en 
meerveengrond, 
veengronden 
met 
veenkoloniaal 
dek 

Vlakvaagbodem Knippige-, 
knip-, 
kalkarme-, 
en 
drechtvaag-
grond 
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Door het zo frequent voorkomen van -mogelijke- pingoruïnes in het studiegebied, is het lastig 
gebleken om vaste patronen en ontwikkelingen te ontdekken voor de ruimtelijke spreiding. Wel valt 
te concluderen dat slechts in het Pleistocene deel van het studiegebied, pingoruïnes aan het 
oppervlak voorkomen en zichtbaar zijn in het landschap. Vermoedelijk zijn in het Holocene deel wel 
degelijk pingoruïnes te vinden, maar liggen deze bedekt met jongere sedimenten en zijn daardoor 
niet zichtbaar in het landschap. Dit maakt dat deze in de recente geschiedenis niet door de mens is 
gebruikt en is derhalve niet van belang voor dit onderzoek. 
 
Voor de cultuurlandschappelijke spreiding van pingoruïnes geldt dat deze door de jaren heen veel 
veranderd is. Daar waar in 1900 het merendeel van de -mogelijke- pingoruïnes in het studiegebied 
gesitueerd was in heidevelden, zijn deze tegenwoordig veelal als kleine bosjes of open watertjes te 
vinden te midden van andere cultuurlandschappen als akkers en weilanden.  
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3. Cultuurhistorisch gebruik en – betekenis van pingoruïnes 
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3.1. Inleiding 
Het is algemeen erkend dat pingoruïnes zowel in de prehistorische- als in de historische tijd werden 
gebruikt en een rol van betekenis speelden in het leven van de mens. Bijzonder genoeg is dit, met 
name voor de recentere geschiedenis, tot op heden slechts fragmentarisch onderzocht.176 In dit 
hoofdstuk wordt getracht om door middel van kaartenstudie, literatuurstudie, oral history en 
veldnamenonderzoek een integraal overzicht van de betekenis en het gebruik van pingoruïnes in de 
recentere geschiedenis te schetsen. 
 
Aan de hand van de volgende deelvragen wordt het cultuurhistorisch gebruik en de 
cultuurhistorische betekenis van pingoruïnes in de periode ca. 1900–heden uiteengezet: 

1. Welke typen pingoruïnes zijn – op basis van historische kaartenanalyse en landgebruik – te 
onderscheiden? 

2. Op welke manieren werden pingoruïnes in de periode 1900–heden gebruikt? 
3. Welke veldnamen hebben pingoruïnes en hoe kunnen deze worden verklaard? 
4. Welke cultuurhistorische betekenis hadden pingoruïnes in de periode 1900–heden?  

 
176 Woltinge (2012) p.151-153. 
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3.2. Cultuurhistorisch gebruik 1900 – heden 
(Historische) topografische kaarten van het studiegebied geven inzicht in het landgebruik (c.q. 
functie) van -mogelijke- pingoruïnes en vormen de basis voor deze paragraaf. De informatie die is 
vergaard uit historische kaartenanalyse wordt daarbij aangevuld door informatie uit literatuur, oral 
history en veldnamenonderzoek. Onderstaande grafiek (figuur 3.1) geeft een overzicht van het 
landgebruik van de 155 -mogelijke- pingoruïnes die in deze studie zijn meegenomen (figuur 2.13). De 
analyse laat enkele duidelijke trends en ontwikkelingen zien. Deze zijn hieronder nader toegelicht. 
Landgebruik, in combinatie met literatuurstudie en oral history, zegt veel over, en is een goede 
afspiegeling van, het gebruik van pingoruïnes door de jaren heen. 
 

 
Figuur 3.1. Overzichtsgrafiek van het (land)gebruik van pingoruïnes in de periode 1900 - heden, gebaseerd op (historische) 

kaartenanalyse. De pingoruïnes die als heide zijn gekarteerd, zijn niet zozeer gebruikt als heide, maar waren zover 
dichtgegroeid dat er op de pingoruïnes heide lag. De onderste dwarsdoorsnede in figuur 2.11 laat goed zien dat er heide (en 

veenmosbelten) over de volledige pingoruïne konden heen groeien. Ditzelfde geldt overigens voor de pingoruïnes die als 
‘veen’ gekarteerd zijn. 

Op basis van landgebruik – tezamen met de activiteiten, bezigheden en verschijningsvormen die op 
dergelijk landgebruik uitgeoefend werden, worden of voorkomen – kunnen de volgende typen 
pingoruïnes in het studiegebied worden onderscheiden: 

- Turfwinningsplekken; 
- Open-water pingoruïnes; 
- ‘Postzegelmoerasbosjes’; 
- Pingoruïnes als onderdeel van het agrarisch cultuurlandschap. 

 
Aan de hand van deze verschillende typen pingoruïnes wordt het cultuurhistorisch gebruik en de 
cultuurhistorische betekenis nader toegelicht. Om het gebruik te verhelderen, zijn er een aantal 
casestudies (van individuele pingoruïnes) gedaan en opgenomen als voorbeelden. 
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Pingoruïnes als turfwinningsplekken 
Bijna de helft van de onderzochte locaties is in het verleden gebruikt om turf te winnen. De 
verveningen in pingoruïnes vonden plaats tot ongeveer de Tweede Wereldoorlog. In enkele gevallen 
werd er nog tot eind jaren ’50 en begin jaren ’60 turf gewonnen. Hoewel de turfwinning al vóór de 
Tweede Wereldoorlog minderde, was er tijdens deze oorlog en de eerste naoorlogse jaren weer een 
grote opleving. Dit was het gevolg van gebrek aan steenkool in die tijd.177 De turf die werd gewonnen 
heeft tal van Drentse en Groningse families generaties lang voorzien in hun brandstofbehoefte voor 
huisverwarming.178,179 Sommige families waren eigenaar van een pingoruïne en konden vanuit daar 
turf winnen. Een andere mogelijkheid was om een stuk van een pingoruïne te pachten. Meestal 
moest dan een deel van de opbrengst afgestaan worden aan de eigenaar van de pingoruïne als 
tegenprestatie.180 Veel pingoruïnes waren eigendom van de Boermarke en vanuit daar werden dan 
de verveningen geregeld. Dit zorgde voor systematiek in de verveningen en tegelijkertijd verschillen 
in systematiek tussen verschillende Boermarken. Hieronder wordt dit verder uitgelegd. Hoewel de 
kleine(re) pingoruïnes dikwijls kleinschalig, en met name voor eigengebruik zijn afgegraven, zijn de 
grote(re) pingoruïnes zijn ook op grote(re) schaal geëxploiteerd.181 Voor de grote vervening werd 
vaak een greppel, sloot, of vaart gegraven om het gebied te kunnen ontwateren en de turf af te 
voeren. Dit is goed te zien op historische kaarten (figuur 3.2). Sporen van deze historische 
turfwinning zijn tegenwoordig binnen veel pingoruïnes nog goed zichtbaar, bijvoorbeeld in de vorm 
van veenputten of (delen van) legakkers (figuur 1.6, 3.4 en 3.13). Een beschrijving van hoe de 
vervening van pingoruïnes in zijn werk ging, is beschreven op pagina 62 en 63. 
 

 
Figuur 3.2. Uitsnede van de Bonnekaart uit 1902 van Langelo en omgeving. Op deze uitsnede is een aantal pingoruïnes te 
zien (rode cirkels). De pingoruïnes waren indertijd in gebruik als turfwinningsplek. Deze kaart laat tevens goed zien dat de 
pingoruïnes afwaterden op het Oostervoortsche diep middels gegraven greppels (bron: www.topotijdreis.nl). Zoals ook te 

zien is, waren pingoruïnes niet de enige plekken waar turf gewonnen werd. Ten noorden van Langelo is ook een aantal 
locaties waar turf gewonnen werd, dit zijn echter geen pingoruïnes maar andersoortige depressies. 

 
177 Gerding (1995) p.9, 98-99. 
178 Hoentjen et al. (1993) p.9,22. 
179 Historische kring Yde en De Punt (2006) p.28. 
180 Zuurd (2020) p.9. 
181 Keunen en van der Veen (2012) p.44. 
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Naast de vele overeenkomsten die te vinden zijn bij de systematiek van verveningen in pingoruïnes, 
zijn er ook verschillen waar te nemen in de landschappelijke sporen daarvan (figuur 3.3).182 Dikwijls 
zijn dit regionale verschillen, tussen verschillende Boermarken. Mogelijk regelden verschillende 
Boermarken de vervening op een andere manier. Ook is het mogelijk dat de verschillen gezocht 
moeten worden in de ouderdom van de verveningen. Wellicht dateert de ‘taart-achtige’ 
verveningsvorm (figuur 3.3) uit een eerdere tijd. De exacte verklaring is tot op heden echter nog niet 
bekend en behoeft nader onderzoek. 
 

  
Figuur 3.3. Linksboven: het Witte Veen ten oosten van Grolloo. Deze pingoruïne is in een 'taart-achtige' vorm verveend. 

Linksonder: een pingoruïne iets ten zuidenoosten van Grolloo. Ook deze pingoruïne laat een meer taart-achtige vorm zien. 
Dergelijke verveningsvorm komt vaker in het gebied rondom voor. Rechtsboven: het Witteveen ten noorden van Zeijen. Deze 

pingoruïne toont, net als het merendeel van de pingoruïnes in het studiegebied, een rechthoekige verveningsvorm. 
Rechtsonder: het Stijfveen tussen Vries en Yde. Hier zijn sporen van vroegere hoog- en laagveenwinning goed te zien in de 
vorm van ‘trekgaten’. Hieruit zijn de veenresten uit het verleden opgeschept. Doorgaans zijn ze twee tot drie meter breed. 
Door de gunstige ligging op de grens van de marken Vries, Yde en Donderen, werd hier door verschillende eigenaren uit de 

omliggende dorpen lang op traditionele wijze (baggel)turf gewonnen (zie ook figuur 3.18) (bron: 
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/). 

 

  

 
182 Mond. Med. Verbers (2019). 
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Verveningen in pingoruïnes 
Zoals blijkt uit historisch kaartenonderzoek, oral history en literatuurstudie, zijn veel pingoruïnes in 
het verleden gebruikt om turf – voor eigen gebruik – te graven. Op kaarten worden de locaties waar 
turf gewonnen werd, weergegeven als min of meer rechthoekige blokjes (figuur 3.2). In pingoruïnes 
gaat het met name om de zogenaamde natte verveningen; het afgraven van laagveen ten behoeve 
van brandstof. Slechts op kleine schaal kwam droge vervening voor; het afgraven van hoogveen. 
Hierover meer op pagina 63. Laagveen levert zogenoemde ‘baggerturf’, ‘baggelturf’, ‘korte turf’ op. 
De techniek van het ‘turfgraven’ is in tweeduizend jaar tijd niet wezenlijk veranderd. Met name in de 
kleinere veenoppervlakten zoals pingoruïnes heeft mechanisatie minder een rol gespeeld.183,184 In 
sommige pingoruïnes werd nog tot na de Tweede Wereldoorlog turf gewonnen.185 
 
Bij het vervenen werden de pingoruïnes in percelen verdeeld, welke later één voor één werden 
afgegraven. Afhankelijk van de ligging van de pingoruïne (hoog of laag in het landschap) werd een 
bovenlaag van gras, heide of andere begroeiing verwijderd.186 De bovenlaag werd gebruikt om een 
ander stuk op te hogen tot een zogenaamde ‘legakker’. Delen van legakkers zijn soms nog goed 
zichtbaar in pingoruïnes (figuur 3.4). In de blootgestelde veenlaag wordt een put (veenput) gegraven 
die snel vol loopt met grondwater.187 Deze putten worden ook wel ‘dagjesputten’ genoemd, omdat 
het één dag werk was om met twee man zo’n put te bewerken. 
 

 
Figuur 3.4. Soms zijn de historische legakkers nog zichtbaar in de overgebleven veentjes. Dit voorbeeld is het Ider Veen ten 

noorden van Yde (foto: M. Wanningen). 

Het vervenen gebeurde altijd met minimaal twee man: een trekker en een trapper.188 De trekker 
baggert het laagveen (‘baggel’) omhoog met behulp van een baggerbeugel; een grofmazig net aan 
een lange steel (pingoruïnes kunnen immers meters diep zijn). De aldus verkregen veen-brei 
(‘prakselboudel’) werd in een eikenhouten bak van 2 x 2 meter op de legakker gegooid en gemengd 
met water.189,190 De trapper maakte er met behulp van zijn lichaamsgewicht een samenhangende 
specie van.191 Figuur 3.5 laat dit proces zien. 
 

 
183 Van der Hoek (1984) p.30. 
184 Zuurd (2020) p.9. 
185 Provincie Drenthe (2010) p.168. 
186 Van der Hoek (1984) p.30. 
187 Van der Wijk (2017). 
188 Van der Hoek (1984) p.30. 
189 Van der Wijk (2017). 
190 Zuurd (2020) p.9. 
191 Van der Hoek (1984) p.31. 
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Figuur 3.5. De trekker haalt de veenkluiten omhoog en gooit ze in de baggelbak. Vervolgens wordt er water bij de veen-brei 
gegooid en mengt de trapper het tot een samenhangende specie. De foto dateert van net na de Tweede Wereldoorlog (foto: 

K. van Buiten). 

Wanneer de bak vol was, werd het veen met een houten schep, de zogenaamde jutte, over het land 
uitgespreid om te drogen en werd de veenmassa nog iets aangetrapt (figuur 3.6). Na droging van de 
bovenste laag werden ze omgezet. Dit bekent dat de onderste laag naar boven werd gehaald om die 
kant te drogen. Vervolgens werd de baggerturf in stukken van 10x15x5 gesneden.192 In sommige 
gevallen werden de turfblokken op de dijken (legakkers) opgestapeld en na enige dagen omgedijkt, 
hetgeen inhield dat de binnenste exemplaren naar buiten werden geplaatst en vice versa. Meestal 
werd er ruimte tussen de turfblokken gelaten tijdens het stapelen. Zo kon de wind het droogproces 
vergelijkmatigen.193 Wanneer deze droog waren, waren ze klaar om als brandstof te worden 
gebruikt. 
 

 
Figuur 3.6. De veen-brei wordt met de jutte over het land verspreid om te drogen. De foto dateert van net na de Tweede 

Wereldoorlog (foto: K. van Buiten). 

Soms werden de turfblokken bedekt met een laagje stro, of vers gestoken zoden, om een te snelle 
droging te voorkomen (te snelle droging zorgt voor scheuren en verbrokkelen van de turfblokken). 
Wanneer de turfblokken droog waren (en niet geheel onbelangrijk, ze waren dan een stuk lichter), 
werden ze naar de woning gehaald. Voldoende voorraad bracht menig huishouden een voldaan 
gevoel; de winterkou kon getrotseerd worden! Wat na jarenlange vervening overblijft, zijn de 
uitgeveende open watertjes: de veentjes. Ondanks dat het winnen van turf uit laagveen lastiger uit te 
voeren was dan het winnen van hoogveen, is het zeer lang en zeer veel gedaan. Laagveen kende 
namelijk een groot voordeel ten opzichte van hoogveen. Baggerturf uit laagveen leverde een hogere 
kwaliteit turf op. Het was harder en brandde daardoor langer. In sommige gevallen kon in dezelfde 
pingoruïne op kleine schaal droge (hoogveen) en natte (laagveen) verveningen plaatsvinden (figuur 
2.11).194 Sporen van deze laatstgenoemde methode zijn de zogeheten ‘trekgaten’ (figuur 3.3, 
rechtsonder).195 Niet iedere pingoruïne was hier echter geschikt voor. 

 
192 Van der Wijk (2017). 
193 Zuurd (2020) p.9. 
194 Visscher (1949) p.40-47. 
195 Zuurd (2020) p.9. 
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Open-water pingoruïnes 
Sommige pingoruïnes in het studiegebied zijn al sinds vóór 1900 open water. Een aantal daarvan is 
altijd open water geweest. In laatstgenoemde was door de natuurlijke omstandigheden slechts 
weinig of helemaal geen veenvorming mogelijk.196 Van de 155 onderzochte locaties waren in 1900 en 
1930 respectievelijk 9 en 12 locaties open water. Vanaf de jaren ’50 en ’60 (tijd van beëindigen 
turfwinning) zien we enorme stijging van pingoruïnes die als open water gekarteerd zijn (figuur 3.1). 
Gelijktijdig met het beëindigen van de turfwinning vonden schaalvergroting en ruilverkavelingen 
plaats. Veel pingoruïnes zijn in deze tijd volledig uitgegraven en open water geworden.197 Reden 
hiervoor was om de pingoruïnes nog van enige waarde te voorzien. De venige laagten werden als 
onhandig en nutteloos beschouwd. De open watertjes konden dienen als drink- en afkoelplaats voor 
vee en hadden daardoor nog enige waarde.198 Tevens zijn pingoruïnes door wind- en waterkracht – 
voor een deel – open water geworden, of dermate uitgeveend dat er een plas overbleef. Dit zijn dan 
nog altijd venige gebieden. 
 
Ook in de periode daarna is een groei waarneembaar in het aantal pingoruïnes dat open water is 
geworden (figuur 3.1). Belangrijke reden voor deze recentere stijging kan gezocht worden in 
natuurontwikkeling (meer hierover in paragraaf 3.4). Met name na ca. 1985 kwam het actieve 
beheer en de natuurontwikkeling van pingoruïnes op gang.199 In het studiegebied zijn tal van 
voorbeelden te noemen waarbij (deels) verlande pingoruïnes ‘hersteld’ en uitgegraven werden 
(figuur 3.7), om zo de ecologische waarden te verhogen. Dit werd door zowel natuurbeherende 
organisaties als particulieren gedaan. Dit impliceert niet dat er overal roekeloos gegraven werd. 
Alvorens er werd gegraven, werd er vaak een inventarisatie gehouden en een beheerplan opgesteld. 
Dit werd (en wordt) vaak puur vanuit ecologisch perspectief gedaan, met inachtneming dat de 
pingoruïne wellicht archeologisch waardevol is.200 Ook in de periode van 2000-heden is een stijging in 
het aantal -mogelijke- pingoruïnes als open water zichtbaar. 
 

 
Figuur 3.7. Links: afbeelding van de uitgraving van een -mogelijke- pingoruïnes gelegen op de Noordlaarderes. Deze foto is 

halverwege de jaren ’90 genomen toen de, toen nog dichte, pingoruïne werd uitgegraven ten behoeve van 
natuurontwikkeling. Daarvoor was de pingoruïne altijd in gebruik geweest als weiland (foto verkregen via I. Schenk). Rechts: 
een foto van hoe de -mogelijke- pingoruïne er nu bij ligt. Sinds dat het een plas is geworden, wordt deze door de eigenaren ’s 

winters gebruikt als schaatsbaan.201 

In de periode van de heideontginningen (begin 20e eeuw) zijn veel pingoruïnes in het nieuw ontstane 
boerenlandschap terecht gekomen. Vaak dienden deze als drinkplaats voor vee.202 Dit geldt echter 

 
196 Hoentjen et al. (1993) p.9. 
197 Edelman (1943) p.71. 
198 Mond. Med. Verbers (2020). 
199 Verschoor et al. (2003) p.21. 
200 Minkjan et al. (2010) p.64. 
201 Mond. Med. Schenk (2020). 
202 Essink en Groot (2020) p.50. 
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alleen voor de pingoruïnes die in deze tijd reeds open water waren. Het merendeel van de 
pingoruïnes, werd nog altijd gebruikt als turfwinningsplek. 
 
De open-water pingoruïnes werden (en worden) voor verschillende doeleinden gebruikt. Deels is dit 
afhankelijk van de ligging in het landschap en de tijd in de geschiedenis. In onderstaande tekst wordt 
dieper ingegaan op het gebruik van de open-water pingoruïnes. 
 
Schaopwas 
Een van de eerste dingen waar men vaak aan denkt bij open-water pingoruïnes (of veentjes in het 
algemeen), is dat deze in het verleden zijn gebruikt om schapen in te wassen. Voordat de schapen 
werden geschoren, werden ze gewassen om ze te ontdoen van parasieten en om de wol schoon te 
maken.203,204 Het is echter zeer aannemelijk dat in Noord-Drenthe en Groningen veel minder 
pingoruïnes zijn gebruikt als ‘schaopwas’ dan dat er vaak wordt gedacht en beschreven in de 
literatuur; in het speciaal geldt dit voor de onderzoeksperiode. Hier zijn verschillende aanwijzingen 
voor. Ten eerste vinden er omstreeks 1900 grote veranderingen plaats in het heide- en 
boerenlandschap, door de opkomst van de kunstmest. Kunstmest maakte het houden van schapen, 
die in het agrarisch systeem een grote rol speelden via potstalbemesting, overbodig.205 Hierdoor 
werden de grote schaapskudden omstreeks 1905 afgeschaft.206,207,208,209 Ten tweede was het aantal 
open-water pingoruïnes indertijd (tot ca. de Tweede Wereldoorlog) zeer gering. De meeste 
pingoruïnes waren gedurende het Holoceen dichtgegroeid met veen. Open-water pingoruïnes 
kwamen nauwelijks voor in het studiegebied; een vereiste om de pingoruïne te gebruiken als 
schaopwas. Ten derde geldt voor het Groningse deel van het studiegebied dat er vrijwel geen 
schapen werden gehouden in de periode 1900-heden.210 Ook in eerdere tijd werden er vermoedelijk 
nauwelijks schapen gehouden in dit gebied. Dit blijkt uit een reisverslag van Michiel Bolhuis uit 1694. 
Daarin wordt in de buurt van Midlaren en Zuidlaren niet gesproken over schapen, wel veel over 
koeien.211 
 
Nog een reden dat er vermoedelijk minder open-water pingoruïnes als schaopwas zijn gebruikt in het 
studiegebied, is vanwege een waterslakje, ook wel leverbotslakje (Galba truncatula) genoemd. Het 
leverbotslakje zorgde voor leverbotziekte bij met name schapen, wat leidde tot massale sterfte. Dit 
probleem deed zich overigens al vóór 1900 voor, namelijk in de 17e en 18e eeuw, maar is een 
belangrijk gegeven waarom de pingoruïnes in het studiegebied minder als schaopwas zijn gebruikt én 
waarom veel locaties al vroeg zijn afgewaterd.212 Het leverbotslakje gedijt het best in natte gebieden. 
Met name in natte bodems rond veentjes en plassen (pingoruïnes), die als weidegrond gebruikt 
werden. Op de hoogtekaart (figuur 2.3) is te zien dat het studiegebied ten opzichte van andere delen 
in Drenthe een relatief lagergelegen gebied was, wat ervoor zorgde dat het natter was. Mogelijk is 
het studiegebied daardoor extra vatbaar geweest voor het leverbotslakje. Goede afwatering en zelfs 
droogleggingen van veentjes (waaronder pingoruïnes) halverwege de 19e eeuw zorgde ervoor dat het 
milieu voor de schapenhouderij verbeterde.213 Hier heeft men echter niet lang van geprofiteerd, 
aangezien niet veel later, zo rond 1900, de kunstmest zijn intrede deed en de schapen overbodig 

 
203 Brummel (2017) p.42. 
204 Essink en Groot (2020) p.50. 
205 Brummel (2017) p.68. 
206 Edelman (1943) p.29. 
207 Spek (2004) p.495. 
208 Waterbolk (2005) p.3. 
209 Berendsen (2005) p.54. 
210 Dit gaf wijlen de heer H. Hoenderken aan. Hoenderken was zijn hele leven boer in Noordlaren (Gr.). 
211 Van Albada (2006) p.88. 
212 Ibidem, p.87. 
213 Ibidem. 
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werden.214,215 Ook schrijft Edelman (1943) dat de waterkuur, die door de dieren overigens zeer 
gevreesd was, bij de meeste kudden plaats vond “aan den oever van een stroom”.216 Een veldnaam 
van een pingoruïne iets buiten het studiegebied (in Eext) herinnert ons aan deze gevreesde ziekte. 
Aldaar komt namelijk de ‘Iegelpoel’ voor. Het lemma ‘iegel’ slaat op het voorkomen van slakken. In 
dit geval de leverbotslak.217 
 
Dat er in het studiegebied zo weinig pingoruïnes, vermoedelijk ook vóór 1900, zijn gebruikt als 
schaopwas is een groot verschil met de rest van Drenthe – waar het gebruik als schaopwas wel een 
algemener gebruik was. In het studiegebied zijn slechts enkele pingoruïnes die begin 20e eeuw als 
schaopwas gebruikt zouden kunnen zijn. Er zijn twee locaties waarover wordt geschreven dat deze in 
het verleden zijn gebruikt als schaopwas. Eén daarvan is het Esmeer bezuiden van Norg: “Het Esmeer 
zal in vroegere tijd binnen de oude Marke zeker als “schaopwas” gebruikt zijn, later, zo rond 1910, na 
het afschaffen van de schaapskudden werd de plas nauwelijks meer gebruikt. Vanaf de jaren 1935 tot 
1962 werd de plas als viswater verpacht.”218 Ook het Schepersstuk (nabij Langelo) is in het verleden 
gebruikt als schaopwas.219 Daarnaast zijn de volgende pingoruïnes mogelijk ook gebruikt als 
schaopwas, vanwege het feit dat deze rond 1900 open water waren, en de gunstige ligging ten 
opzichte van de heidegronden en het dorp: De Dobbe in Harendermolen; Vagevuur en 
Meijeringsveen in Nietap; Klaain Veen en De Grote Plas in Roden; Koedam in Eelde; en een naamloze 
pingoruïne bezuiden van Taarlo. 
 
Pingoruïnes als illegale vuilstort 
In de periode tussen de turfwinning en de 
opkomst van de natuurontwikkeling (ca. 1960-
1985) zijn zeer veel van de open-water 
pingoruïnes verwaarloosd. Zowel in de literatuur 
als uit oral history komt naar voren dat heel veel 
pingoruïnes illegaal zijn gebruikt als vuilstort. 
Hele boerderijverbouwingen en -inboedels zijn 
teruggevonden in de pingoruïnes. Uiteraard 
mocht dit niet, maar werd het wel veel 
gedaan.220,221,222,223 Ook de heer Greven (sinds 
1968 woonachtig in het studiegebied) geeft aan 
dat er voor vermogens aan (huishoudelijke) 
spullen zijn gedumpt in de veentjes. “In 
nagenoeg ieder veentje dat ik ken in de 
omgeving van Yde, Eelde en Vries denk ik dat je 
veel (huis)afval zult vinden. Van klinkers tot zelfs 
wasmachines en andere keukenapparatuur.”224 
Ook de heer Rijks (geboren te Langelo en lid 
historische vereniging Norg) bevestigt dit. 
“Sommige veentjes zaten zo vol met afval dat er 

 
214 Waterbolk (2005) p.3. 
215 Brummel (2017) p.68. 
216 Edelman (1943) p.206. 
217 Koopman (2007). 
218 Historisch Norch (2020) via: https://www.historischnorch.nl/typisch-norg/norgerholt. 
219 Brummel (2017) p.42. 
220 Tuttel (1999). 
221 Stichting Zeijerwiek (s.d.) via: https://zeijerwiek.zeijen.nu/doelstelling. 
222 Essink en Groot (2020) p.50. 
223 Mond. Med. Rijks (2020). 
224 Mond. Med. Greven (2020). 

Figuur 3.8. Er wordt vuil gestort in/nabij pingoruïnes. Op de 
voorgrond zwart landbouwplastic en op de achtergrond een 
grote plastic zak. Verspreid over het Witteveen liggen meters 
landbouwplastic. Deels begraven om het zo goed mogelijk te 
verbergen. Dit komt veel voor in postzegelmoerasbosjes, zo 

weet ook de heer Jaroch te vertellen over dergelijke 
pingoruïnes in en rondom Taarlo. 

https://www.historischnorch.nl/typisch-norg/norgerholt
https://zeijerwiek.zeijen.nu/doelstelling
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nauwelijks meer water aanwezig was.”225 Door de verwaarlozing van deze pingoruïnes ging ook de 
betekenis als voortplantingsbiotoop voor libellen en andere aan watergebonden insecten verloren 
(iets wat in later tijd pas bekend werd).226 Mede om deze reden zijn veel pingoruïnes en 
andersoortige veentjes in het studiegebied in de jaren ’80 en ’90 ‘hersteld’. – Helaas – moet de 
constatering gedaan worden dat pingoruïnes nog steeds aantrekkelijke plekken zijn voor de illegale 
vuilstort (figuur 3.8).227 Echter niet meer zo frequent als vroeger. 
 
Branddaobes 
Veel pingoruïnes zijn tot niet zo lang geleden gebruikt als waterreservoir voor bluswater. Dergelijke 
locaties staan bekend als zogenoemde ‘branddaobes’.228 Nog tot na de Tweede Wereldoorlog waren 
dorpen aangewezen op pingoruïnes en uitblazingskommen bij brand. Mede omdat er op veel plekken 
nog geen waterleiding was. In de omgeving van Roderwolde zijn veel pingoruïnes nabij 
huizen/boerderijen in het verleden gebruikt als branddaobes.229 Een voorbeeld van een dergelijke 
branddaobe is het Meijeringsveen nabij Nietap (Dr.). Bij brand in de school van de buurtschap werd 
het water uit het Meijeringsveen gebruikt om de brand te blussen. Er werden niet uitsluitend 
pingoruïnes en uitblazingskommen gebruikt als waterreservoir voor bluswater. Ook zijn er veel 
beekdalen en gegraven dobbes (poelen) hiervoor gebruikt. Met name op veel brinken werden 
‘brandkuilen’ gegraven. Deze dienden dan tevens voor drinkplaats voor vee, afvoer van 
oppervlaktewater, wateren van hout, roten van vlas en schoonmaakplaats voor boerenwagens.230 Of 
een open-watertje al dan niet gebruikt werd als waterreservoir hangt niet zozeer af van het soort 
depressie, als wel de ligging ervan. Er wordt vaak aangegeven dat pingoruïnes zelfs in hele droge 
periodes gevuld waren met water.231 Dit maakt dat pingoruïnes uiterst geschikt waren als 
reserveplekken voor bluswater. 
 
Dagjesrecreatie 
Sinds eind jaren ’50/begin jaren ‘60, toen het aantal open-water pingoruïnes in het studiegebied 
aanzienlijk steeg, werden pingoruïnes geliefde oorden voor (dagjes)mensen.232 De dagjesrecreatie 
kwam op. Ook al voor deze tijd werden enkele pingoruïnes gebruikt voor de recreatie, zoals 
bijvoorbeeld het Okkenveen (pagina 70). Destijds waren er echter nog te weinig open-water 
pingoruïnes in het studiegebied om te spreken van grootschalig recreatief gebruik. Ook was 
‘natuurrecreatie’ nog niet zo’n groot begrip.233 Veel pingoruïnes zijn in het verleden gebruikt om te 
schaatsen, pootjebaden, zwemmen en vissen. Ook nu nog worden de open-water pingoruïnes door 
wandelaars en fietsers als aantrekkelijke plekken in het landschap beschouwd.234 
 
Veel pingoruïnes zijn in het verleden gebruikt als schaatsbaan (figuur 3.9), zowel door particuliere 
gezinnen als grotere groepen. Een aantal pingoruïnes heeft ook gefungeerd als schaatsbaan voor het 
hele dorp. Enkele voorbeelden hiervan zijn het Molenveen in Norg, de ijsbaan ten noorden van 
Langelo en de ijsbaan in Vries. Dit zijn de locaties die vermeld worden op topografische kaarten 
onder de naam ‘ijsbaan’. Daarnaast worden pingoruïnes gebruikt om stukken land onder te laten 
lopen om een ijsbaan te creëren. Een voorbeeld hiervan is het Bolleveen in Midlaren. Deze dient als 
waterreservoir voor de ijsbaan iets ten zuiden van de pingoruïne (waarover meer op pagina 74). 

 
225 Mond. Med. Rijks (2020). 
226 Essink en Groot (2020) p.50. 
227 Provincie Drenthe (2016) p.206. 
228 Aalbersberg (2010) p.82. 
229 Mond. Med. Van der Heide (2020). 
230 Houting (2002) via: https://www.noorderbreedte.nl/2002/03/31/drentse-brandkuilen-wat-water-doet-in-dorpskernen/. 
231 Mond. Med. Veldman (2020). 
232 Tuttel (1999). 
233 Schröder (2018) p10. 
234 Mond. Med. Boxma (2020). 
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Figuur 3.9. Schaatsen op het Esmeer ten zuiden van Norg. De foto is begin jaren '70 genomen (bron: Historische vereniging 

Norg). 

“veul kinder oet Ie hebt vrogger op de Mouspot scheuveln leert”.235  

(veel kinderen uit Yde hebben vroeger leren schaatsen op de Moespot)     

 
Veel pingoruïnes zijn aantrekkelijke plekken 
om te vissen. Sommige pingoruïnes staan 
regionaal bekend bij (sport)vissers door 
locatiespecifieke verhalen die rondgaan. Zo 
staat het Okkenveen alom bekend om de 
grote snoeken die er te vangen zijn. Begin 20e 

eeuw verdiende iemand zelfs zijn brood met 
palingvisserij uit het Okkenveen.236,237 
Sportvisliefhebber R. Smit uit Yde vertelt dat 
hij veentjes zeer geschikte plekken om te 
vissen vindt, vanwege de vaak geïsoleerde 
ligging (rust) en grote vissen die je er kunt 
vangen. “Bepaalde veentjes hier in de buurt 
staan inderdaad bekend om de enorme 
vissen. Afhankelijk van wat ik wil vangen, 
meestal vis ik op snoek of karper, kies ik een locatie uit. Wil ik op snoek vissen dan ga ik naar het 
grote veen in Yde (het Iderveen of Bongveen) en wil ik op karper vissen, dan ga ik naar een veentje in 
Eelde (naamloos veentje iets boven het Koedam). In het veentje in Eelde heb ik drie jaar geleden een 
jonge karper losgelaten, welke ik onlangs zelf weer ving (figuur 3.10). Erg leuk!”238 
 
 
 
 
 

 
235 Mond. Med. Mensies (2017). Dit interview is door de auteur zelf gehouden, toentertijd als onderdeel van een 
projectstage. Mensies was toen 85 jaar. 
236 Koopman (2007). 
237 Koops (2017) via: http://www.pingoruines.nl/diversen/locaties/punt-969-okkenveen/. 
238 Mond. Med. Smit (2020). 

Figuur 3.10. Sportvisliefhebber Rick Smit met een enorme 
schubkarper. Deze is gevangen in een mogelijke pingoruïne 

iets ten oosten van Eelde. 

http://www.pingoruines.nl/diversen/locaties/punt-969-okkenveen/
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Drinkdobbes 
Zoals reeds vermeld zijn veel pingoruïnes ten tijde van de ruilverkaveling en schaalvergroting 
uitgegraven en als open water te midden van het agrarische cultuurlandschap komen te liggen. Veel 
van deze pingoruïnes zijn, en worden, gebruikt als drink- en afkoelplaats voor vee (figuur 3.11).239 
Ook reeën en andere dieren maken gebruik van deze drinkvoorziening. 
 

 
Figuur 3.11. Het Middelveen wordt tegenwoordig gebruikt als drinkplek voor koeien. Vroeger is er ook gevist in deze open-
water pingoruïne. Tegenwoordig wordt dit niet meer gedaan. Op de achtergrond zijn ganzen te zien. Ook dit soort dieren 

maakt veelvuldig gebruik van de open-water pingoruïnes. 

Daarnaast komt uit interviews naar voren dat een aantal locaties rondom Roderwolde is gebruikt als 
eendenkooi.240 In het Grongingse deel is een aantal locaties gebruikt voor het kweken van 
bloedzuigers.241 Voor beide gebruiksfuncties geldt echter dat er geen aanwijzing en bewijs is dat dit 
op grote schaal gebeurde in het studiegebied.  

 
239 Mond. Med. Hogen Esch (2020). 
240 Mond. Med. Van der Heide (2020). 
241 Mond. Med. Dijk (2020). 
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Het Okkenveen 
Het Okkenveen (of Okkengat) is een 
pingoruïne ten zuidoosten van De Punt 
(Dr.) en kent een lange, interessante 
gebruiksgeschiedenis. Het Okkenveen 
wordt op de topografische kaarten pas 
zichtbaar vanaf 1902. Daarvoor was het 
onderdeel van een groot heidegebied. In 
de tweede helft van de 19e eeuw vestigde 
de familie Okken zich aan de – toen nog 
met veen gevulde – pingoruïne. Van ca. 
1900-1950 is het Okkenveen gebruikt als 
turfwinningplek door boer Okken.242 Het 
afgestoken veen werd via een klein 
waterloopje naar de Drentsche Aa 
vervoerd, waarna het verder vervoerd 
kon worden (figuur 3.12). Tijdens de 
ruilverkavelingen in de jaren ’60 is het 
waterloopje dichtgegooid. Door de 
actieve turfwinning, was het Okkenveen 
al kort na 1900 voor een groot deel open 
water en daardoor erg geschikt voor de recreatie, bijvoorbeeld als zwem- en visplek. Naast turfsteker 
was boer Okken ook keuterboer. Later, toen de turfwinning stopte, combineerde hij dit met 
palingvisserij uit het Okkenveen.243 Het Okkenveen stond (en staat) bekend om de vele en grote 
vissen. Zo kon boer Okken van de palingvisserij zijn nevenberoep maken en kwam er ooit zo’n grote 
snoek voor dat de bewoners naast het veentje vreesden voor hun leven. De snoek werd gevangen 
door een beroepsvisser en is in moten verdeeld onder veel gezinnen.244 
 
In 1919 fietste de familie Schröder min of meer toevallig langs het Okkeveen. Zij ontdekten daar een 
heideveldje met ven als een prachtige picknickplek, waar je van het fraaie landschap kon genieten en 
kon zwemmen. Weekend na weekend keerden zij terug naar het Okkenveen, waardoor er een klik 
met de familie Okken ontstond; een belangrijke gebeurtenis voor de verdere geschiedenis van de 
pingoruïne. Op het verzoek of de familie Schröder er een tentje mocht opzetten om hele weekenden 
te verblijven, reageerde familie Okken met vreugde. Zij vonden het maar al te leuk dat ‘hun’ veentje 
zo in trek lag bij ‘natuurrecreanten’ (een begrip wat indertijd eigenlijk nog niet bestond). Na enige 
jaren veranderde de tentjes in hutjes en hutjes in huisjes. Uiteindelijk stonden er in de jaren ’30 zes 
vakantiehuisjes op de -mogelijke- randwal van de pingoruïne.245 De vakantiehuisjes staan er 
tegenwoordig nog en worden als zodoende gebruikt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het gebied 
veelvuldig gebruikt als onderduikplek. Er zijn dubbele muren gebouwd in de huisjes en in de 
boerderij en er zijn tevens mangaten gegraven met heideplaggen erop.246 In het verleden werd het 
terrein, behalve door de vakantiegangers, ook veel bezocht door recreatiebezoekers en vissers. 
Doordat deze bezoekers niet altijd oog hadden voor de kwetsbare natuur, wordt de komst van 
‘vreemden’ tegenwoordig zoveel mogelijk geweerd.247 De plas is door de familie Schröder Okkenveen 
genoemd en deze naam wordt sinds 1970 ook door officiële instanties gebruikt. De familie Okken 
noemden het gebied altijd ‘De Hei’, ook al was er al heel lang geen heide meer te vinden. 

 
242 Koops (2017) via: http://www.pingoruines.nl/diversen/locaties/punt-969-okkenveen/. 
243 Schröder (2018) p.10. 
244 Koopman (2007). 
245 Schröder (2018) p.11. 
246 Koops (2017) via: http://www.pingoruines.nl/diversen/locaties/punt-969-okkenveen/. 
247 Schröder (2018) p10. 

Figuur 3.12. Luchtfoto van het Okkenveen uit ca. 1970. Boven in de 
foto is een meander van de Drentsche Aa te zien, met een waterloopje 
richting het Okkenveen welke werd gebruikt om veen af te voeren en 
om het waterpeil in het Okkenveen te reguleren. Deze was in die tijd 
net dichtgegooid, maar nog wel zichtbaar in het landschap. Ook zijn 

een aantal zomerhuisjes te zien in het bos aan de noordwest en 
westkant (bron: Historisch kring Yde-De Punt). 

http://www.pingoruines.nl/diversen/locaties/punt-969-okkenveen/
http://www.pingoruines.nl/diversen/locaties/punt-969-okkenveen/
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Postzegelmoerasbosjes 
Een derde type pingoruïne dat tegenwoordig veel 
voorkomt in het studiegebied is het 
‘postzegelmoerasbosje’. Dit type komt met name 
sinds ca. eind jaren ’50 op. Veelal zijn dit de 
pingoruïnes die aan de ruilverkavelingen zijn 
‘ontsnapt’.248 Nadat de turfwinning uit pingoruïnes 
stopte, is een groot deel van de pingoruïnes 
uitgegraven en open water geworden. Met een 
ander deel van de pingoruïnes is lange tijd niks 
gedaan, want “je had er niks aan”.249 Dergelijke 
pingoruïnes konden door de jaren heen (opnieuw) 
dichtgroeien met verschillende soorten vegetatie.   
Algemeen voorkomende planten bij dit soort 
pingoruïnes zijn onder andere berk, lijsterbes, 
kleine veenbes, wilg, pijpenstrootje, (eenarig) 
wollegras, lisdodde, bies en veenmos. 
Tegenwoordig zijn dit soort pingoruïnes zeer 
interessant voor onderzoek vanuit verschillende 
disciplines als palynologie, fysische-geografie, 
archeologie en ecologie, vanwege de veelal nog 
gaaf aanwezige veen- en gyttja vullingen en de 
soms belangrijke betekenis voor de flora en 
fauna.250 Het veen vormt een belangrijk archief 
over onder meer klimaatveranderingen, 
vegetatiegeschiedenis en de geschiedenis van de 
mens.251,252 Tot nu toe zijn verschillende van deze 
postzegelmoerasbosjes in het studiegebied onderzocht. Enkele voorbeelden hiervan zijn het 
Witteveen benoorden van Zeijen en de Moespot in Yde. Onder een (dunne) zwartgekleurde veraarde 
veenlaag is op beide locaties zo’n vier meter ‘intact’ veen te vinden.253,254,255 
 
Cultuurhistorisch zijn dergelijke pingoruïnes minder verschillend gebruikt dan bijvoorbeeld de open-
water pingoruïnes, maar dit maakt ze niet minder waardevol. Tot eind jaren ’50 / begin jaren ’60 zijn 
veel van deze pingoruïnes gebruikt om turf te winnen. Nadat deze functie verloren ging, zijn ze als 
het ware geïsoleerd in het landschap komen te liggen en niet meer actief gebruikt door de mens. Ook 
zijn ze ontsnapt aan de ruilverkavelingen en daardoor niet uitgegraven. Relicten van het historische 
gebruik als turfwinningsplek zijn vaak nog wel waarneembaar in de vorm van (deels) dichtgegroeide 
veenputten (figuur 3.13). Vaak weten mensen niet dat het bij dit soort bosjes om een pingoruïne kan 
gaan. 
 
Dit soort pingoruïnes kampen met verschillende bedreigingen. Eén daarvan is eutrofiëring. 
Pingoruïnes die als klein natuurelement in het agrarisch cultuurlandschap liggen, worden weliswaar 
benaderd vanuit natuurbeheer, maar zijn kwetsbaarder dan pingoruïnes in grotere natuurgebieden. 
Dit komt omdat ze meer invloed ondervinden van eutrofiering vanuit het direct omliggende 

 
248 Mond. Med. Verbers (2020). 
249 Mond. Med. Veldman (2020). 
250 Valdés et al. (2020) p.4-16. 
251 Woltinge (2011) p.27. 
252 Provincie Drenthe (2018) p.54-55. 
253 Het is altijd de vraag in hoeverre dit soort plekken nog intact veen van na de Middeleeuwen hebben. 
254 Zwier (2018) p.28. 
255 Mond. Med. Hoek (2019). 

Figuur 3.13. Deels met veenmos dichtgegroeide veenput 
in een pingoruïne dat als 'moeraspostzegelbosje’ te 
midden van akker- en weiland ligt. Tevens is hierop 

lisdodde en de waterviolier te zien, een indicator voor 
voedselarm kwelwater. 
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agrarische land.256,257 Een tweede, grote bedreiging is verdroging. Verdroging van de pingoruïne kan 
verschillende oorzaken hebben, te weten: ontwatering (o.a. door (afwaterings)sloten, 
wateronttrekking en peilbeheer), en verdroging door aanplant van bomen en struiken.258 Ook het 
natuurlijke proces van boomgroei kan funest zijn voor het aardkundig archief. Verwijderen van 
(boom)opslag is wenselijk voor het behoud van het veen. Een derde bedreiging is vergraving. Door 
vergraven en diepe grondbewerking kan het waardevolle bodemarchief verloren gaan.259 
Bovenstaande bedreigingen zijn funest voor de pingoruïne en daarmee ook de informatie die 
opgeslagen zit in de vulling van de pingoruïne. Deze bedreigingen gelden overigens ook voor 
pingoruïnes die onderdeel zijn van het agrarisch cultuurlandschap. Dit type pingoruïnes wordt 
hieronder beschreven. 
 
 

Pingoruïnes als onderdeel van het agrarisch cultuurlandschap 
Een groot deel van de pingoruïnes ligt tegenwoordig in het agrarisch productielandschap (ruim 40 
van de 155 onderzochte locaties). Het gaat hierbij om pingoruïnes gelegen in wei- of akkerland. Ze 
zijn onderdeel van een productieperceel en hebben direct te maken met verschillende aspecten van 
agrarisch productie. Een pingoruïne kan als een klein open water in het agrarisch cultuurlandschap 
liggen en doet dan dienstdoen als drinkplaats, of afkoelingsplek voor het vee (zoals eerder in deze 
paragraaf beschreven). Daarnaast kan een pingoruïne onderdeel zijn van de gewasproductie (gras of 
akkergewas).260 Een schematische dwarsdoorsnede van een pingoruïne in agrarisch cultuurland is 
weergegeven in figuur 3.14. Een aantal pingoruïnes is ook compleet uitgegraven. Vaak ervoer de 
boer te veel problemen door bijvoorbeeld wegzakking, dat het veen- en gyttjapakket is uitgegraven 
en volgestort met zand en afval. 
 
Er moet echter wel de kanttekening gemaakt worden dat pingoruïnes in het agrarisch 
cultuurlandschap zowel in het veld als op kaarten lastiger te herkennen zijn. Hoogstwaarschijnlijk zijn 
er meer pingoruïnes als onderdeel van agrarisch cultuurlandschap dan dat nu bekend is. De reden 
waarom deze niet / moeilijk zichtbaar zijn in het landschap, is veelal door schaalvergroting ten 
behoeve van intensievere bedrijfsvoering.261 Pingoruïnes zijn veelvuldig geëgaliseerd, omreden de 
bedrijfsvoering te vereenvoudigen. Veel randwallen262 zijn hierbij afgegraven en uitgespreid over de 
pingoruïne, teneinde de bodemstructuur te versterken. Dit is niet per se een negatieve ontwikkeling. 
Het zorgde er tevens voor dat het veen beschermd en daardoor goed geconserveerd werd.263 Tevens 
is om draagkracht en productie te verhogen de natte kern dikwijls deels ontwaterd door sloten dan 
wel drainage.264 Dit soort pingoruïnes zijn soms als lichte depressie in het land te herkennen door 
inklinking van het veen. Daarnaast is er – bij extensief maaibeheer – verschil in vegetatie 
waarneembaar. 
 

 
256 Ibidem. 
257 Dijkstra et al. (2018) p.8. 
258 Ibidem, p.11. 
259 Provincie Drenthe (2018) p.12-13, 54-55. 
260 Dijkstra et al. (2018) p.8-9. 
261 Ibidem. 
262 Voor zover de pingoruïnes randwallen hadden. Het is bekend dat niet iedere pingoruïne een randwal had en dit geen 
indicator is voor een pingoruïne. In dat geval is het zand van elders gekomen. 
263 Woltinge (2011) p.30. 
264 Dijkstra et al. (2018) p.8-9. 
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Figuur 3.14. Schematische dwarsdoorsnede van een pingoruïne in agrarisch cultuurlandschap. Hierop is de vulling van veel 
pingoruïnes weergegeven. Er zijn echter ook voorbeelden waarbij de lithostratigrafie afwijkt van bovenstaande. Zo komt 
Peelozand niet bij iedere locatie voor. Ook is er niet altijd gyttja en/of veen (meer) aanwezig. Uiteraard kan ook de diepte 

sterk variëren (bron: Woltinge, 2011, gewijzigd). 

Ondanks dat dergelijke pingoruïnes tegenwoordig gewoon als onderdeel van het grotere perceel 
gebruikt worden, is het denkelijk dat dit in het verleden anders was. Meer dan nu lagen pingoruïnes, 
op met name essen, geïsoleerd. Pingoruïnes waren te nat om goed akkerbouw te bedrijven en 
werden veelal gebruikt als weiland, voor de beweiding van vee.265 Ook is er turf gewonnen uit 
pingoruïnes gelegen op essen. Figuur 3.15 laat dit goed zien. Hierop is de es van Noordlaren (Gr.) te 
zien met daarop een drietal -mogelijke- pingoruïnes. Twee locaties werden rond 1900 gebruikt als 
weiland binnen de es en één locatie is gebruikt voor het winnen van turf. De uitsnede rechts laat de 
huidige situatie zien. 
 

 
Figuur 3.15. Links: uitsnede van de topografische kaart uit 1910. Rechts: uitsnede van de topografische kaart uit 2019. De -

mogelijke- pingoruïnes zijn met een rode cirkel gemarkeerd (bron: Esri Nederland). 

De bovenste pingoruïne (bij De Oorsprong) wordt ‘Kreuzenveen’ genoemd. Al op de topografische 
kaart uit 1850 wordt de pingoruïne als apart stuk land afgebeeld, toen nog onderdeel van de es. 
Vanaf 1900 verandert het landgebruik in weiland en is het gebruikt om vee op te laten grazen. Dit 

 
265 Mond. Med. Moltmaker (2020). 
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gebruik zal door de jaren heen niet meer veranderen. Tegenwoordig grazen schapen op de 
pingoruïne (figuur 3.16, links). Omstreeks 1955 is er een sloot is gegraven ten behoeve van 
ontwatering. Deze is ca. 2010 verder uitgegraven en is er een kleine plas ontstaan. Dit plasje is 
eveneens op de foto te zien. 
 
De -mogelijke- pingoruïne links (gelegen aan de Duinweg) wordt ’t Veentie genoemd en wordt op de 
topografische kaart uit 1850 weergeven als onderdeel van de es. In ca. 1900 verschijnt deze als natte, 
moerassige plek op de topografische kaarten. Volgens dhr. Moltmaker, gepensioneerd boer en 
jarenlang eigenaar van het perceel waarop de pingoruïne ligt, is deze altijd in gebruik geweest als 
weiland. Allerlei soorten vee hebben hierop gegraasd. Ook is er in het verleden een waterput in 
geslagen. Dit is al gebeurd voordat de locatie in bezit kwam van de familie Moltmaker tijdens de 
ruilverkavelingen.266 De locatie is tot 1994 intensief in gebruik geweest als grasland is en in 1995 in 
het kader van natuurontwikkeling uitgegraven.267 Tot vorig jaar werd de plas gebruikt als drink- en 
afkoelplaats voor vee (figuur 3.16, rechts). Doordat dit het gewenste ecologische resultaat negatief 
beïnvloede, is de locatie tegenwoordig afgeschermd voor vee. ’s Winters wordt erop geschaatst door 
de huidige eigenaren.268,269 

 
Rechtsonder is het Bolleveen (of Bulveen) te zien. Deze locatie werd tot de jaren ’50 gebruikt voor de 
turfwinning. Door de turfwinning was er een grote plas ontstaan, welke eind jaren ’50 voor een groot 
deel werd volgegooid met overtollig zand. De plas werd hierdoor voor ongeveer de helft kleiner. 
Enige jaren later, in november 1962, werd het Bolleveen opnieuw uitgegraven om er een 
waterreservoir voor de ijsbaan van te maken. De rest van het jaar wordt het Bolleveen gebruikt om 
te vissen.270 

 

 
Figuur 3.16. Links: het Kreuzenveen in de winter van 2012. Het land werd (en nog steeds wordt) gebruikt als graasplek voor 

schapen. Op de achtergrond is het kleine open watertje te zien dat omstreeks 2010 gegraven is. Rechts: de -mogelijke- 
pingoruïne aan de Duinweg in 2015. De locatie werd toen nog gebruikt als drink- en afkoelplek voor koeien. Thans gebeurt 

dit niet meer (foto’s: I. Schenk). 

Ook elders in het studiegebied zien we dat pingoruïnes ‘gewoon’ als onderdeel van het grotere 
perceel worden gebruikt. Veel boeren geven aan niet te weten een pingoruïne op hun perceel te 
hebben en er verder geen last van hebben. Afhankelijk van de verschijningsvorm wordt het zelfs als 
een zeer waardevol landschapselement beschouwd, bijvoorbeeld als drinkwater- of 
afkoelvoorziening van vee.271 

 
266 Mond. Med. Moltmaker (2020). 
267 Landschapsbeheer Groningen (1995). 
268 Schenk (2016) p.20. 
269 Mond. Med. Schenk (2020). 
270 Van Albada (2006) p.398-399. 
271 Mond. Med. Hogen Esch (2020). 
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3.3. Veldnamenonderzoek pingoruïnes 
Mensen hebben – zo lang ze er zijn – namen gebruikt om hun omgeving (gehuchten, dorpen, steden, 
landschapsstreken, maar ook pingoruïnes) te benoemen. Dat maakt dat veldnamen (toponiemen) 
een belangrijke bron zijn voor (wetenschappelijk) onderzoek in verschillende disciplines.272 Ook de 
onderzochte -mogelijke- pingoruïnes in het studiegebied kennen tal van veldnamen. De veldnamen 
kunnen op basis van hun betekenis worden ingedeeld in verschillende categorieën. Figuur 3.17 toont 
een kaart met daarop de spreiding van de veldnamen per categorie. 
 

 
Figuur 3.17. Veldnamen van de -mogelijke- pingoruïnes in het studiegebied ingedeeld op categorie. In bijlage V is een tabel 

opgenomen met de veldnamen per nummer. 

 
272 Elerie en Spek (2009) p.93,107. 
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De individuele veldnamen zijn weergeven in bijlage V. Veldnamen die met ligging en vorm, en 
natuurlijke gesteldheid te maken hebben overheersen. Ook vernoemingsveldnamen komen 
regelmatig voor in het studiegebied. Onderstaande tekst zal dieper ingaan op deze categorieën en de 
betekenis van de veldnamen. Ook wordt er vermeld wanneer de veldnamen voor het eerst op 
topografische kaarten vermeld staan. Eventuele eerste attestaties in andere bronnen worden daarbij 
niet meegenomen. Daarnaast zijn er veldnamen die ingedeeld kunnen worden bij meerdere 
categorieën, zoals het Boekweitenveen en het Vlasveen. Beide veldnamen zeggen iets over de 
natuurlijke gesteldheid én over een mogelijke gebruiksfunctie. Omdat veenboekweitteelt en het 
roten van vlas niet meer (op grote schaal) gedaan werd in de onderzoeksperiode, zijn dergelijke 
veldnamen onder de categorie natuurlijke gesteldheid ingedeeld.273,274,275 Dat pingoruïnes in het 
verleden zijn gebruikt voor het verbouwen van veenboekweit en het roten van vlas is zeer 
aannemelijk, maar in de onderzoeksperiode zijn zowel het Vlasveen als het Boekweitenveen gebruikt 
voor de turfwinning. Overigens werd het Vlasveen pas vanaf de jaren ’30 gebruikt voor de 
turfwinning. Wellicht werd daarvoor nog op kleine schaal aan vlas roten gedaan, of werd het naast 
de turfwinning gedaan op plekken waar er (nog) niet gegraven werd. Nota bene: niet iedere 
pingoruïne heeft een veldnaam en is daardoor niet terug te vinden in figuur 3.17. 
 

Ligging en vorm 

De vorm en ligging van pingoruïnes leverden veel voor de hand liggende namen op. In onderstaande 
tabel 3.1 worden de verschillende veldnamen verklaard. 
 
Tabel 3.1. Veldnamen en verklaringen daarvan die onder de categorie 'ligging en vorm' vallen. 

Veldnaam: Verklaring: 

Langakkerveen Veldnaam die dateert van na de ruilverkavelingen. Het Langakkerveen was 
gelegen op een perceel dat na de ruilverkavelingen ‘langer dan gemiddeld’ 
was.276 Het Langakkerveen wordt niet op topografische kaarten genoemd. De 
veldnaam is vergaard uit de veldnamencollectie van Wieringa. 

Westerveen Pingoruïne gelegen ten westen van Peest.277 Het Westerveen wordt al op de 
topografische kaart uit 1850 genoemd. In de volksmond wordt deze locatie ook 
wel ‘Hitlerring’ genoemd. De Duitsers hebben tijdens de bezettingsjaren het 
veentje aangepast om over voldoende bluswater te kunnen beschikken bij 
calamiteiten op het vliegveld van Peest. Het vliegveld is echter nooit gebruikt, 
omdat de start- en landingsbanen te zacht waren.278 Met een beetje fantasie is er 
een hakenkruis zichtbaar in het open water van de pingoruïne. 

Taarlose Ven Pingoruïne gelegen op de Noordesch van het Drentse dorpje Taarlo. Het Taarlose 
Ven staat niet vermeld op topografische kaarten, maar wordt in de volksmond zo 
genoemd. Op topografische kaarten wordt een veentje ten zuiden van Taarlo het 
Taarlose Veentje genoemd. Dit is volgens inwoners echter niet waar. Het enige 
Taarlose Veentje ligt iets ten noordwesten van het dorp, op de es.279 

Langwandveen Pingoruïne gelegen op een perceel dat ‘meer lang dan vierkant’ was.280 Het 
Langwandveen wordt voor het eerst op de topografische kaart uit 1970 vermeld. 

 
273 Bieleman en Timmer (s.d.) via: https://www.geheugenvandrenthe.nl/veenboekweit. 
274 Bieleman en Hillenga (s.d.) via: https://www.geheugenvandrenthe.nl/vlas. 
275 Edelman (1943) p.28. 
276 Booij (1979). 
277 Gelling (2020) via: http://www.peest.eu/veentjes-in-peest.html.  
278 Drenthe in de oorlog (2017) via: http://www.drentheindeoorlog.nl/?aid=365. 
279 Mond. Med. Jaroch (2020). 
280 Booij (1979). 

https://www.geheugenvandrenthe.nl/veenboekweit
https://www.geheugenvandrenthe.nl/vlas
http://www.peest.eu/veentjes-in-peest.html
http://www.drentheindeoorlog.nl/?aid=365
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Middelveen Al sinds 1900 wordt dit veentje zo genoemd. Het was de middelste van drie min 
of meer op-een-rij liggende veentjes (tussen het Bongerdveen en het 
Jonkersveen).281 

Vagevuur Zoals reeds in de inleiding besproken bestaat er nog enige verwarring of het 
Vagevuur al dan niet verwijst naar ‘poort naar de onderwereld’. Vermoedelijk 
moet deze naam uitgelegd worden als ‘hellend land’ en is deswege een 
voorbeeld van vorm-veldnaam.282 Ondanks de vermoedelijk Helse betekenis (wat 
zou betekenen dat de veldnaam zeer oud is), wordt het Vagevuur pas vanaf 1935 
vermeld op de topografische kaart. 

Bolleveen en 
Bolveen 

Ook de namen Bolleveen (Zeijen) en Bolveen (Taarlo) kennen meerdere 
verklaringen. Sommige denken dat het betrekking heeft op stieren (Drents: 
bollen) die hier in historische tijd geweid hebben, of dat het plekken waren waar 
rituele handelingen als het offeren van runderhoorns (symbool voor de 
vruchtbaarheid) gedaan werden. Anderen denken dat dit niks meer betekent dan 
een bultig, bolstaand veentje.283,284 Het Bolleveen (of Bollenveen) ten 
noordwesten van Zeijen wordt pas vanaf 1970 vermeld, toen als klein open 
watertje. In het verleden is hier geen veen gewonnen; het lag als natte laagte op 
de noordesch van Zeijen. Het Bolveen in Taarlo wordt niet genoemd op 
topografische kaarten, maar is vergaard uit de veldnamencollectie van Wieringa. 

Haverkamps-
veentje 

Verwijzing naar de ligging nabij de haverkamp (op de es van Zeijen). Het 
haverkamp was een omheind stuk akker waar haver verbouwd werd en 
weerspiegeld het historische landgebruik. Vrijwel altijd lagen deze gebieden aan 
de buitenkant van de es, of zelfs los van de es, doordat ze bij latere ontginningen 
bij het cultuurland zijn gevoegd.285 Het Haverkampsveentje wordt vanaf 1970 
genoemd op topografische kaarten. Dit is tevens het moment dat het open water 
werd. Alvorens het open water werd, is er nooit veen gewonnen. Het lag altijd als 
omheind stuk grasland (kamp) ten westen van de zuideresch van Zeijen. 

Klaain Veen Naam gegeven vanwege de grootte van de pingoruïne.286 De veldnaam wordt 
niet vermeld op topografische kaarten, maar werd in de volksmond zo genoemd. 
De veldnaam is verzameld vanuit de veldnamencollectie van Wieringa. 

De Grote Plas Naam gegeven vanwege de grootte van de pingoruïne.287 Voor deze veldnaam 
geldt eveneens dat het niet op topografische kaarten wordt vermeld. 

Veldakkers-
veentje 

Vermoedelijk zegt dit iets over de ligging van de pingoruïne. Een veentje op of 
nabij een stuk bouwland (akker) dat bij heideontginningen (veld) bij het 
cultuurlandschap is gekomen.288 Het Veldakkersveentje wordt vanaf 2005 
genoemd op topografische kaarten. 

Rondeveen Verwijst naar de ronde vorm van de pingoruïne.289 Het Rondeveen komt twee 
keer voor in het studiegebied. Een keer ten zuidwesten van Yde, deze wordt niet 
op topografische kaarten vermeld. Het Rondeveen ten noorden van Vries wordt 
sinds 1970 op topografische kaarten vermeld. 

Eschveen en 
Esmeer 

Deze veldnamen verwijzen naar de ligging; namelijk op de es. Het Eschveen is 
gesitueerd op de es van Vries en het Esmeer ligt ten zuiden van Norg. Beide 
pingoruïnes worden reeds op de topografische kaart uit 1850 genoemd. 

 
281 Historische kring Yde en De Punt (2006) p.82. 
282 Coenen (2004) p.44. 
283 Van der Sanden (2008). 
284 Spek et al. (2015) p.164. 
285 Spek (2004) p.447-448. 
286 Gelling (2020) via: http://www.peest.eu/veentjes-in-peest.html. 
287 Ibidem. 
288 Spek et al. (2015) p.340,348. 
289 Tuttel (1999). 
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Schillenveen De naam Schillenveen kan worden verklaard door de liggen. Schil betekent rand. 
Het Schillenveen was gelegen aan de rand van de Marke Langelo.290 

 
Naast voornoemde veldnamen, komen veldnamen met het element dobbe erin voor. Deze kunnen 
iets zeggen over de aard en herkomst van de locatie (dobbe is verwant aan ‘dompelen’ en zou 
‘uitdiepen’ betekenen). Het zegt veelal ook iets over het gebruik. Veel locaties met het element 
dobbe zijn namelijk in gebruik, of gebruikt, als drinkkuil voor vee.291 Of De Dobbe in Harendermolen 
in gebruik is geweest als drinkplaats is twijfelachtig, aangezien deze sinds 1900 gelegen was te 
midden van een bosje binnen landbouwgebied; vermoedelijk kon het vee de plas niet bereiken. 
Tegenwoordig is De Dobbe in gebruik als recreatieplas. 
 

Natuurlijke gesteldheid 

De natuurlijke gesteldheid, bodem of omgeving gaf voor veel pingoruïnes aanleiding voor 
veldnamen. In het studiegebied komen 25 veldnamen voor die iets zeggen over de natuurlijke 
gesteldheid, waarbij veel pingoruïnes hetzelfde heten. Onderstaande tabel 3.2 gaat nader op deze 
veldnamen in. 
 
Tabel 3.2. Veldnamen en verklaringen daarvan die onder de categorie 'natuurlijke gesteldheid' vallen. 

Veldnaam: Verklaring: 

Kreuzenveen Het Kreuzenveen draagt de lokale naam (kreuzen) voor rode bosbes of 
vossebes, welke daar (in het verleden) veel voorkomt (voorkwam).292 Het 
Kreuzenveen wordt niet op topografische kaarten vermelden, noch in de 
veldnamencollectie van Wieringa. De pingoruïne staat als Kreuzenveen bekend 
bij de inwoners, doordat het op oude veldnamenkaarten en oude aktes werd 
genoemd.293 

Holtveen Holtveen komt verschillende keren voor in het studiegebied en in verschillende 
variaties. Het Holtveen komt voor in Vries en het Holveen komt voor in 
Donderen en Alteveer. Het lemma holt of hol betekent ‘hoogopgaand 
loofbos’.294 Het Holtveen in Vries wordt reeds op de Bonnebladen vermeld. Het 
Holveen in Donderen wordt pas in 1970 vermeld en sinds 2010 is de naam 
verdwenen van de topografische kaarten. Het Holveen in Alteveer wordt 
eveneens al op de Bonnebladen genoemd. Alvorens de pingoruïne open water 
werd eind jaren ’40, is hier nooit veen gewonnen. 

Looveen Het Looveen is gelegen op de westeresch van Tynaarlo. Het lemma loo verwijst 
naar ‘licht, open bos’ en ‘poel, water’.295,296 Deze veldnaam wordt kort 
genoemd op de topografische kaarten tussen 1954 en 1959. De pingoruïne 
verdwijnt dan ook van de kaart en is onderdeel van de es geworden (figuur 
3.20). Vermoedelijk is de pingoruïne in deze tijd dichtgegooid en opgenomen in 
het landbouwgebied. In het verleden is het Looveen gebruikt voor de 
turfwinning en is het korte tijd open water geweest. 

Witteveen en 
Witveen 

Het lemma wit verwijst hierbij naar ofwel jongere witte veenlagen, ofwel naar 
het voorkomen van het witgekleurde wollegras.297 Witteveen, of een variatie 
daarop, komt drie keer voor in het studiegebied. Het Witteveen ten noorden 

 
290 Mond. Med. Rijks (2020). 
291 Spek et al. (2015) p.342. 
292 Tuttel (1999). 
293 Schenk (2016) p.20. 
294 Spek (2004) p.199-200. 
295 Ibidem. 
296 Van Berkel en Samplonius (2018) p.393. 
297 Ibidem, p.712. 
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van Zeijen wordt sinds 1970 genoemd op de topografische kaarten. Het 
Witteveen ten oosten van Tynaarlo wordt eveneens sinds 1970 genoemd, maar 
dan als een andere, lokale naam: het ‘Kogelbergsveen’ Deze naam heeft het te 
danken doordat het veentje gelegen was naast een kogelvanger. Het Witveen 
ten oosten van Zeegse wordt ook pas in 1970 vermeld. 

Siepelveen Siepel is het Drentse woord voor ‘ui’, het Siepelveen was een plek waar ui werd 
verbouwd of voorkwam.298 Het Siepelveen wordt pas zeer recent vermeld op 
de topografische kaarten, sinds halverwege jaren ’90. 

Vlasveen Plek waar vlas geroot werd.299 Het Vlasveen in Westervelde wordt niet als 
zodanig op topografische kaarten vermeld. Deze locatie werd relatief laat 
gebruik voor de turfwinning (sinds halverwege jaren ’30). 

Boekweitenveen 
en Stijfveen 

Het Boekweitveen refereert naar plek waar boekweit werd verbouwd, of 
voorkwam. Met het Boekweitveen en Stijfveen is enige verwarring ontstaan. 
Het Boekweitenveen en Stijfveen zijn twee, naast elkaar gelegen, pingoruïnes 
ten zuiden van Yde. Tegenwoordig heet de rechter pingoruïne het 
Boekweitenveen en de linker het Stijfveen. Dit is echter pas in recente tijd 
(1993) ontstaan. Vóór 1993 stond de rechter locaties bekend als het Stijfveen 
(al sinds 1850) en stond de linker locatie bekend als het ‘Hooge Veen’. 
Laatstgenoemde is verdwenen van de topografische kaarten en is het Stijfveen 
geworden. Het ‘oude’ Stijfveen is nu het Boekweitenveen. Figuur 3.18 laat dit 
zien. Oudere Ydenaren geven aan niet te weten waar deze naamwisseling 
vandaan komt. Voor hen stond (en staat) het huidige Boekweitenveen bekend 
als het Stijfveen. Het huidige Stijfveen wordt nog altijd het Hooge Veen 
genoemd.300 Voor wetenschappers heeft dit in het verleden ook geleid tot 
verwarring over de vindplaats van het wereldberoemde Meisje van Yde. Zij was 
gevonden in een veentje vlak bij het Stijfveen, maar over welk Stijfveen gaat 
het nou? Anderen beweren dat zij ín het Stijfveen is gevonden. Thans zijn 
wetenschappers het aardig eens over de vindplaats van het veenlijkje (in figuur 
3.18 aangewezen met een vierkant).301 

Wilde Veen Het Wilde Veen komt van alle veldnamen het vaakst voor. Het lemma wilde kan 
vertaald worden naar ‘wildernis, ruigte’.302 Vaak wordt met Wilde Veen niet 
zozeer de pingoruïne aangeduid, maar een groter, venig gebied. Het Wilde 
Veen komt voor ten oosten van het Esmeer. Ten oosten van Eelde komt ook 
een Wilde Veen voor (deze wordt ook wel Koedam genoemd. Ten westen van 
Zuidlaren wordt er wel een -mogelijke- pingoruïne als Wilde Veen benoemd. 
Het grotere gebied wordt reeds sinds 1850 Wilde Veen genoemd en de -
mogelijke- pingoruïne zelf sinds 2015. 

Rotveen Een groot open water direct ten westen van Taarlo wordt het Rotveen 
genoemd. Het lemma rot is een afgeleide van rode ‘rooiing van bos’. Of 
afgeleide van rat ‘uitstekend’. Het zegt dan iets over de kwaliteit van het 
veen.303 Op topografische kaarten wordt deze naam niet vermeld. De veldnaam 
is vergaard uit de veldnamencollectie van Wieringa. 

Smeerveen Erg glad en schoensmeerachtig veen, zonder duidelijke structuren.304 Het 
Smeerveen ligt ten zuidwesten van Tynaarlo en wordt niet op topografische 

 
298 Van Berkel en Samplonius (2018) p.574. 
299 Ibidem, p.656. 
300 Mond. Med. Mensies (2017). 
301 Van Beek et al. (2019) p.1209. 
302 Van Berkel en Samplonius (2018) p.705. 
303 Ibidem, p.547-548. 
304 Romeyn (1977) p.57. 
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kaarten vermeld. Ook voor deze veldnaam geldt dat deze is vergaard uit het 
werk van Wieringa. 

 
 

 

 
Figuur 3.18. Boven: uitsnede van de Bonnekaart uit ca. 1900. Hierop is het Stijfveen rechts gesitueerd en het Hooge Veen 

links. Onder: topografische kaart uit 2019. Hierop is het Hoogeveen verdwenen en het Stijfveen ervoor in de plaats gekomen. 
Het Boekweitenveen is verschenen in plaats van Stijfveen. Met het rode vierkant is de vindplaats van het Meisje van Yde 

weergegeven (bron: Esri Nederland, eigen bewerking). Het is overigens leuk om te benoemen dat in Het Hooge Veen door 
drie verschillende Marken werd verveend: Donderen, Yde-de-Punt en Vries. Op de Bonnekaart zijn twee sloten te zien, één 
lange rechte en een kronkelende sloot. Deze sloten gaven de grenzen aan van de Boermarken en bepaalden dus tot hoever 
de boeren turf mochten afgraven. Rechtsboven was van Yde-de-Punt, linksboven van Donderen en het onderste stuk van 

Vries. 
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Vernoemingsnamen 

Veel pingoruïnes in het studiegebied zijn vernoemd naar eigenaar, gebruiker, turfgraver, of ‘iemand 
die er iets mee van doen had’.305 In onderstaande tabel 3.3 worden deze veldnamen nader 
toegelicht. 
 
Tabel 3.3. Veldnamen en verklaringen daarvan die onder de categorie 'vernoemingsnamen' vallen. 

Veldnaam: Verklaring: 

Doktersveen Vernoemd naar de eigenaar van het veentje in de tijd dat de naam werd 
gegeven. Het veentje was eigendom van de dokter in het dorp Donderen. 
Sinds 1970 wordt het Doktersveen vermeld op de topografische kaarten. 

Paasveen of 
Kostverlorenveen 

Het Paasveen (ook wel Kostverlorenveen) is vernoemd naar ene Derk Paas. 
Derk Paas stond bekend om zijn inzet voor de veenties rond Bunne en daarom 
is het veentje halverwege de 20e eeuw naar hem vernoemd. Nog steeds staat 
het veentje als zodanig bekend.306 De pingoruïne heeft op topografische 
kaarten geen naam, de weg die er langs loopt wel; Paasveen. Deze weg is 
vernoemd naar hoe het veentje lokaal bekend stond. 

Jonkersveen Vermoedelijk vernoemd naar de gebruiker/turfgraver. Daar de historische 
vereniging Yde-De Punt geen connectie wist te leggen tussen vroegere 
eigenaren van het veentje, is het aannemelijk dat dit veentje is vernoemd naar 
de gebruiker.307 Het Jonkersveen wordt niet vermeld op topografische 
kaarten, maar staat onder de lokale bevolking van Yde als dusdanig bekend. 

Moespot De Moespot zou vernoemd zijn naar de genese, namelijk ‘gletsjerkuil’.308 
Booronderzoek heeft echter aangetoond dat het geen gletsjerkuil betreft, 
maar een pingoruïne. De Moespot staat al vermeld op de topografische kaart 
uit 1850. 

Molenveen 
(ijsbaan) 

Deze veenplas in Norg staat als het Molenveen bekend, vanwege de 
nabijgelegen molen.309 Sinds 1970 staat het Molenveen vermeld op 
topografische kaarten en sinds 2010 staat het als ijsbaan vermeld. 

Okkenveen Vernoemd naar de familie Okken.310 Het Okkenveen wordt sinds 1970 vermeld 
op de topografische kaarten. 

Meijeringsven Vernoemd naar de familie Meijering. Het Meijeringsven is achterhaald via de 
veldnamencollectie van Wieringa. 

Hulligts Veentie Vermoedelijk vernoemd naar de familie Hulligt of Hulligts. Op topografische 
kaarten wordt de -mogelijke- pingoruïne niet als zodanig benoemd.  

Akenveen Waarschijnlijk vernoemd naar de familie Aken. Op de topografische kaart van 
1970 wordt de naam voor het eerst vermeld als Akenveen. 

Ellersveen Vermoedelijk vernoemd naar een persoons- of familienaam. Deze locatie 
wordt niet op topografische kaarten vermeld. 

Duursema’s gat Vernoemd naar de familie Duursema. Op topografische kaarten wordt de 
locatie in het beekdal niet als zodanig vermeld. Wel wordt de naam vermeld 
op de veldnamenkaart van Wieringa. 

Schepersstuk Het Schepersstuk wordt al op de Bonnebladen uit ca. 1902 genoemd. 
Vermoedelijk was dit een eigendomsnaam, namelijk van de scheper van het 
dorp. Scheper is een ander woord voor herder. Het Schepersstuk schijnt zeer 

 
305 Tuttel (1999). 
306 Neisputter (2019) via: https://neisputter.nl/verhalen-uit-bunne-paasveen-donderenseweg/. Neisputter is de digitale 
krant van Bunne, Winde en Bunnerveen. 
307 Mond. Med. Koops (2020). 
308 Historische kring Yde en De Punt (2006) p.82. 
309 Tuttel (1999). 
310 Historische Kring Yde en De Punt (2006) p.92. 
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incidenteel als schaopwas gebruikt te zijn. In een klein stukje aan de oostkant 
van de depressie stond soms een laagje water.311 Wel is deze locatie veelvuldig 
voor de turfwinning gebruikt. 

Kostersveen Vermoedelijk vernoemd naar de gebruiker van de pingoruïne. Al vanaf 1850 is 
de naam zichtbaar op de topografische kaarten. 

 
 

Gebruiksnamen 

Veldnamen die direct te relateren zijn aan het (historische) gebruik van de pingoruïnes, zijn weinig te 
vinden in het gebied. -Mogelijke- pingoruïnes die op topografische kaarten als ‘gebruiksnamen’ 
zichtbaar zijn, zijn: het Natuurbad te Glimmen, het Turfveen (of Slotveen) te Tynaarlo en de IJsbaan 
te Langelo. Hoe deze -mogelijke- pingoruïnes – onder andere – in gebruik zijn (geweest), spreekt voor 
zich. Het Koedam (Eelde) wordt op topografische kaarten als Wilde Veen aangeven. In de volksmond 
wordt deze de ‘Koedam’ genoemd. De plas is vernoemd naar het jarenlange gebruik als 
drinkwatervoorziening voor koeien.312 Wilde Veen is al vanaf 1850 zichtbaar op de topografische 
kaarten. 
 
 

Overig 

Daarnaast komen er veldnamen voor die bij geen van de bovenstaande categorieën ingedeeld 
kunnen worden, of waarvan de betekenis onduidelijk is. Het gaat hierbij om de pingoruïnes Toöslag 
(noordoosten van Peize), het Voelgat (Vries) (wellicht afvlakdump) en ’t Blieblie (noordoosten van 
Donderen). 
 
Ondanks dat pingoruïnes zeer oude elementen in het landschap zijn en een lange betekenis- en 
gebruikshistorie kennen, worden de veldnamen pas laat vermeld op topografische kaarten. Ook zijn 
er locaties waarvan de veldnaam niet op topografische kaarten vermeld staat. Het merendeel van 
deze namen zijn geïnventariseerd door Wieringa en goeddeels digitaal ontsloten via HISGIS.313 Dat de 
veldnamen relatief laat vermeld staan op topografische kaarten (de meeste verschijnen vanaf 1970) 
betekent niet dat de veldnamen ook van die tijd dateren. Wieringa onderzocht in de jaren ’60-’80 
veldnamen die bij de bevolking ter plaatse nog bekend waren. Deze veldnamen moeten gedateerd 
worden in de eerste helft van de twintigste eeuw.314 Daarnaast maakte Wieringa gebruik van 
archiefmateriaal, waardoor de veldnamenlijst kon worden aangevuld met veldnamen uit de eind 14e 
tot en met de 19e eeuw.315 Een voorbeeld van een papieren veldnamenkaart van Wieringa is 
weergegeven in figuur 3.19. Helaas is op de veldnamenkaarten niet aangegeven uit welke tijd de 
veldnamen dateren. 
 

 
311 Mond. Med. Rijks (2020). 
312 Nieuwsblad van het Noorden (1972), via: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Koedam+Eelde&coll=ddd& 
sortfield=datedesc&page=13&identifier=ddd:011016446:mpeg21:a0294&resultsidentifier=ddd:011016446:mpeg21:a0294. 
313 Fryske Akademy (2020) via: https://hisgis.nl/projecten/drenthe/. 
314 Vos (2020) via: https://www.groningerarchieven.nl/actueel/blog/174-stuk-van-de-maand-april. 
315 Van den Berg (2015) p.33. 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Koedam+Eelde&coll=ddd&%20sortfield=datedesc&page=13&identifier=ddd:011016446:mpeg21:a0294&resultsidentifier=ddd:011016446:mpeg21:a0294
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Koedam+Eelde&coll=ddd&%20sortfield=datedesc&page=13&identifier=ddd:011016446:mpeg21:a0294&resultsidentifier=ddd:011016446:mpeg21:a0294
https://hisgis.nl/projecten/drenthe/
https://www.groningerarchieven.nl/actueel/blog/174-stuk-van-de-maand-april
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Figuur 3.19. Foto van een veldnamenkaart van de heer Wieringa. Het betreft hier een deel van Zuidlaren (Dr.) (foto: H. 

Fidder). 

Doordat er vrij veel veldnamen zijn die niet op topografische kaarten voorkomen, is het aannemelijk 
dat er nog meer pingoruïnes zijn die een naam hebben voor de lokale bevolking dan dat in deze 
studie is meegenomen. Met name de vernoemingsnamen (naar eigenaar of gebruiker) worden niet 
of pas zeer laat vermeld op topografische kaarten. Ook worden deze niet altijd in de 
veldnamencollectie van Wieringa vermeld. Daarnaast hebben vermoedelijk veel meer pingoruïnes 
een ‘ligging-’ of ‘vormnaam’ bij de lokale bevolking. Al is het alleen maar om een verschil tussen twee 
locaties aan te geven, bijvoorbeeld Grote- en Kleine Veen. 
 
Zoals in paragraaf 3.2 besproken, wordt er veel geschreven dat veentjes in het verleden veel zijn 
gebruikt als wasplaats voor vee. Hier is eveneens besproken dat dit voor het studiegebied en de 
onderzoeksperiode niet, of slechts in beperkte mate, waar is. Veel veentjesnamen in de rest van 
Drenthe herinneren ons wel aan het gebruik als schaopwas.316 In het studiegebied is er echter geen 
enkele veldnaam van een pingoruïne bekend die op dergelijk gebruik wijst. Wel komt er, iets ten 
zuiden van Peest, een uitblazingskom voor die als ‘schaopveen’ bekend staat.317 
 

 
 
 

  

 
316 Tuttel (1999). 
317 Gelling (2020) via: http://www.peest.eu/veentjes-in-peest.html.  
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3.4. Cultuurhistorische betekenis 1900 – heden 
“Poelen en dobben behoren tot de groep van vergeten landschapselementen. Houtwallen, singels en 
kleine bosjes stonden al in een veel eerder stadium in de belangstelling. Ze zijn dan ook meer 
landschapsbepalend. Ze vallen op, dus ook als ze verdwijnen. Met dobben en poelen is dit veel minder 
het geval, wat tot een ongemerkt verdwijnen leidde.”, zo schreven Jan Grotenhuis en Jan Tuttel in 
1986 in het blad Noorderbreedte.318 Een citaat dat veel zegt over hoe er lange tijd tegen pingoruïnes 
werd aangekeken. Daar komt bij dat een deel van de pingoruïnes niet eens als open water in het 
landschap ligt en daardoor nóg minder bekend zijn dan de open-water pingoruïnes (veentjes). 
Parallel aan bovenstaande citaat, staat een citaat van Anja Verbers, projectleider van het 
Pingoprogramma van Drenthe: “ik zou het heel mooi zou vinden als Drenthe geassocieerd wordt met 
pingoruïnes, zoals het nu ook geassocieerd wordt met hunebedden”. Dit gaf Verbers aan in een 
interview met RTV Drenthe in 2016.319 Het gebruik van pingoruïnes door de jaren heen, zoals 
behandeld in paragraaf 3.2, is een goede afspiegeling van de betekenis van pingoruïnes. Ook de 
veldnamen en historische verhalen (soms mythes) geven veel informatie over de betekenis. De 
betekenis, waarbij de verschuiving zeer interessant is, kan in verschillende perioden worden 
ingedeeld. Deze worden hieronder beschreven. 
 

Tot ca. 1950 – periode van de turfwinning 

Gedurende lange tijd hebben pingoruïnes een zeer belangrijke rol gespeeld in het (dagelijks) leven 
van veel families in Drenthe en delen van Groningen. Vanaf de Middeleeuwen tot rond 1950 
voorzagen veel pingoruïnes in de brandstofbehoefte van generaties Drenten en Groningers (figuur 
3.1). Zij staken er turf en in het open water van de veenputten kon de veenvorming opnieuw 
beginnen, waarna dit van verloop van tijd opnieuw afgegraven worden. Zo kon één pingoruïne 
generaties lang families van brandstof voorzien.320 In deze periode was een deel van de veenplassen 
beter beschermd dan de periode hierna. Dat maakt het waarschijnlijk dat pingoruïnes, tezamen met 
het feit dat deze een dagelijkse betekenis hadden, in deze tijd minder zijn verwaarloosd. Veel 
‘veenplassen’ vielen destijds namelijk onder bescherming van de provinciale plassenverordening, wat 
in Drenthe werd vastgesteld in 1935.321 Simpel gezegd hield dit in dat binnen 200 meter van de rand 
van de plas geen (zand)stortingen mochten plaats vinden.322 Ook beschermde deze regeling plassen 
tegen ontginningen.323 In 1950 vond er een wijziging in het waterschapswezen van Drenthe plaats en 
werd de plassenverordening minder van kracht.324 Vanaf 1957 wordt deze niet meer genoemd. 
 

1950-1980 – periode van de verwaarlozing en opkomst dagjesrecreatie 

In de periode na de turfwinning brak een nieuwe periode aan waarin pingoruïnes mindere, tot geen, 
betekenis hadden voor (het dagelijks leven van) de mens. Doordat men voor de brandstofbehoefte 
overstapte op steenkool en later aardgas, was turf overbodig geworden.325 Daarmee ook de 
pingoruïnes. Deze ontwikkeling is het begin geweest van een periode die voor pingoruïnes een 
periode van verwaarlozing genoemd kan worden. Gelijktijdig met het beëindigen van de turfwinning 

 
318 Grotenhuis en Tuttel (1986) p.224. 
319 Mond. Med. Verbers (2016) via: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/111178/We-willen-mensen-bewust-maken-van-de-
geschiedenis-van-pingoruines. 
320 Hoentjen et al. (1993) p.9. 
321 Provinciale Drentsche en Asser Courant (1950) via: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=+provinciale+ 
plassenverordening+Drenthe&page=1&sortfield=datedesc&coll=ddd&identifier=MMDA03:000147607:mpeg21:a0010&resu
ltsidentifier=MMDA03:000147607:mpeg21:a0010. 
322 Van der Wijk (2017) p.2. 
323 Provinciale Drentsche en Asser Courant (1940) via: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=+provinciale+ 
plassenverordening+Drenthe&page=3&sortfield=datedesc&coll=ddd&identifier=ddd:010693013:mpeg21:a0054&resultside
ntifier=ddd:010693013:mpeg21:a0054. 
324 Provinciale Drentsche en Asser Courant (1950) via: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=+provinciale+ 
plassenverordening+Drenthe&page=1&sortfield=datedesc&coll=ddd&identifier=MMDA03:000147607:mpeg21:a0010&resu
ltsidentifier=MMDA03:000147607:mpeg21:a0010. 
325 Gerding (1995) p.364. 
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https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=+provinciale+%20plassenverordening+Drenthe&page=3&sortfield=datedesc&coll=ddd&identifier=ddd:010693013:mpeg21:a0054&resultsidentifier=ddd:010693013:mpeg21:a0054
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=+provinciale+%20plassenverordening+Drenthe&page=3&sortfield=datedesc&coll=ddd&identifier=ddd:010693013:mpeg21:a0054&resultsidentifier=ddd:010693013:mpeg21:a0054
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=+provinciale+%20plassenverordening+Drenthe&page=1&sortfield=datedesc&coll=ddd&identifier=MMDA03:000147607:mpeg21:a0010&resultsidentifier=MMDA03:000147607:mpeg21:a0010
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=+provinciale+%20plassenverordening+Drenthe&page=1&sortfield=datedesc&coll=ddd&identifier=MMDA03:000147607:mpeg21:a0010&resultsidentifier=MMDA03:000147607:mpeg21:a0010
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=+provinciale+%20plassenverordening+Drenthe&page=1&sortfield=datedesc&coll=ddd&identifier=MMDA03:000147607:mpeg21:a0010&resultsidentifier=MMDA03:000147607:mpeg21:a0010


 

85 
 

deed een ander proces zijn intrede, namelijk de schaalvergroting en de daar bijhorende 
ruilverkavelingen. Vanaf de jaren ’50 zien we een enorme stijging van het aantal open-water 
pingoruïnes in het studiegebied (van 12 open-water pingoruïnes in 1930 naar 58 in 1960, zie figuur 
3.1). Pingoruïnes, vaak deels open water–deels verland, lagen vaak onhandig in het landschap en 
werden als nutteloos beschouwd. Uitgraven en/of dempen was het devies in een tijd dat alles anders 
moest. Door de pingoruïnes uit te graven en/of te dempen en op te nemen in het agrarische 
cultuurlandschap, konden de pingoruïnes ten minste nog van enige betekenis en waarde zijn voor de 
boeren.326 Voor het dempen van de pingoruïnes werd niet alleen zand, maar ook huisvuil en 
agrarisch afval gebruikt; iets wat vóór 1950 minder gedaan werd. Hierdoor zijn veel pingoruïnes in de 
loop der jaren ‘verloren’ gegaan, zoals het Looveen op de westeresch van Tynaarlo (figuur 3.20). Dit 
soort pingoruïnes zijn echter niet altijd zichtbaar op geomorfologische kaarten (en dus ook niet op de 
pingoruïne-kaart van Drenthe). Wie weet hoe veel pingoruïnes er nog verborgen liggen in het 
studiegebied! Zeer regelmatig worden er nog ‘nieuwe’ pingoruïnes ontdekt die niet op 
(geomorfologische) kaarten zichtbaar zijn. Ook open-water pingoruïnes zijn jarenlang gebruikt als 
vuilstort.327 
 

 
Figuur 3.20. Links: topografische kaart uit 1910 van de westeresch van Tynaarlo. Het Looveen is omcirkeld. Hierop is goed te 

zien dat er destijds turf werd gewonnen uit de -mogelijke- pingoruïne. Rechts is een topografische kaart uit 2019 te zien. 
Eind jaren ’50 is het Looveen uitgegraven en volgestort, en onderdeel geworden van de es. Sindsdien is ook de veldnaam van 

de kaarten verdwenen. (bron: Esri Nederland, eigen bewerking). 

De verwaarlozing en het uitgraven van vele pingoruïnes mag voor het aardkundig archief dan wel een 
slechte ontwikkeling zijn geweest, het heeft er wel voor gezorgd dat pingoruïnes cultuurhistorisch 
gezien meer gebruikt konden worden en (weer) een grotere betekenis in het leven van de mens kon 
spelen; iets dat niet vergeten mag worden. Het uitgraven van pingoruïnes maakte het namelijk 
mogelijk – door het open water dat erin kwam – om de pingoruïnes opnieuw en anderszins te 
gebruiken. Vooral de ‘dagjesrecreatie’ en natuurrecreatie kwamen in deze tijd op (zie paragraaf 3.2). 
Uiteraard bestonden er voor 1950 ook open-water pingoruïnes, maar niet in zulke getale dat ieder 
dorp erover beschikte en er gebruik van kon maken, en er gesproken kan worden over grootschalig 
recreatief gebruik. Het uitgraven en volstorten/dempen van pingoruïnes maakte het ook mogelijk om 
deze makkelijker in het agrarisch cultuurlandschap op te nemen. 
 
Verwaarlozing van pingoruïnes wil niet alleen zeggen dat ze werden gebruikt als vuilstort en/of 
uitgegraven werden. Het betekent ook dat er lange tijd niet naar deze landschapselementen 
omgekeken werd en dat sommige locaties dichtgroeiden (verlanden). Voor de ecologische waarden 
kan dit funest zijn. Reden hiervoor was dat men toentertijd nog niet op de hoogte was van de 

 
326 Mond. Med. Verbers (2020). 
327 Essink en Groot (2020) p.50. 
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ecologische waarden (zowel flora als fauna) van pingoruïnes.328,329 Vanaf begin jaren ’80 is uit 
onderzoek in de gemeente Noordenveld gebleken dat natte landschapselementen, waaronder 
pingoruïnes, een grote betekenis hebben als voortplantingsbiotoop voor veel amfibieën en reptielen. 
Ook is uit dit onderzoek gebleken dat er bijzondere plantensoorten kunnen groeien. Dit onderzoek 
gaf de aanleiding voor het ontstaan van het Drentse Dobben Overleg. Een overleggroep die de 
problematiek van dobben en poelen én die van amfibieën onder de loep zou nemen. Een aantal 
instanties die onderdeel waren van deze overleggroep zijn: Stichting Het Drentse Landschap, 
Natuurmonumenten, Stichting Landschapsbeheer Drenthe en Staatsbosbeheer.330 Ondanks dat het al 
enkele decennia geleden is dat de ecologische waarde van pingoruïnes zijn onderzocht en erkend, 
heeft dit nog niet geleid tot een op pingoruïnes (dobbes en poelen) gericht 
natuurbeheerbeleid/beheeradvies.331 
 

1980-heden – periode van de natuurontwikkeling 

Het hierboven aangehaalde onderzoek met inventarisaties in verschillende locaties door het 
studiegebied, luidde als het ware een nieuwe periode van betekenis van pingoruïnes in. Namelijk de 
periode van de grootschalige natuurontwikkeling. Er kwam meer aandacht voor ‘de vergeten 
landschapselementen’.332 In deze periode stijgen twee typen pingoruïnes in aantal: het 
postzegelmoerasbosje en de open-water pingoruïnes. Laatstgenoemde vooral vanwege ecologisch 
perspectief (dus een andere reden dan de eerdere stijging van open-water pingoruïnes). Veel 
pingoruïnes zijn in deze periode (voor een deel) uitgegraven ten behoeve van het vergroten van de 
ecologische waarde. Verschillende initiatieven doen hun intrede in het studiegebied vanaf deze 
periode. Een voorbeeld hiervan is de werkgroep Zeijerwiek. De Zeijerwiek houdt zich sinds de jaren 
’80 actief bezig met vier pingoruïnes rondom Zeijen, waarbij de ecologische- en cultuurhistorische 
waarden worden gecombineerd. “We wilden het gebied in oude staat herstellen, zoals de oudere 
inwoners van het dorp zich het herinneren.” Aldus Henk Boxma in gesprek met RTV Drenthe.333 Zo 
wordt er jaarlijks gemaaid, het waterpeil geleidelijk verhoogd en oude veensleuven worden weer 
opengetrokken, wat vroegere natuurwaarden terugbrengt. “Wanneer we hier de natuur hier haar 
gang hadden laten gaan, dan hadden de vier veentjes er nu net zo bijgelegen als het Holtveentje en 
het Witteveen” (beide liggen nu als postzegelmoerasbosjes in het landschap).334 Ondanks dat bij de 
ingrepen de cultuurhistorische waarden (lees turfwinning) zijn meegenomen, blijkt het lastig te zijn 
om ecologische- en cultuurhistorische aspecten goed te combineren. Tegenwoordig worden deze 
vier locaties namelijk nauwelijks meer gebruikt door de mens. Dit zien we op meer plekken in het 
studiegebied. Naarmate ecologische waarden beschermd of gerealiseerd moeten worden, gaat dit 
ten koste van het (hedendaagse) gebruik. De komst van ‘vreemden’ wordt dan niet overal meer 
toegestaan.335 Figuur 3.21 toont het Meestersveen nabij Zeijen. In het verleden is hier turf gewonnen 
en hebben verscheidene mensen erop leren schaatsen, omdat het de schaatsbaan van Zeijen was. 
Mettertijd verlande de locatie en groeide het helemaal dicht, waardoor deze niet meer als 
schaatsbaan of zwemplek gebruikt kon worden. Op initiatief van Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer 
Drenthe en de Zeijerwiek is het Meestersveen uitgegraven en is er een natuurgebied van gemaakt. 
Tegenwoordig kan / mag het veentje niet door recreanten worden gebruikt (behalve wandelen), 
maar komen er wel tal van – soms bijzondere – planten en dieren voor. Een tjasker herdenkt nog de 
plaatselijke turfwinning.336 “De veentjes (zoals wij ze hier noemen) worden niet mee gebruikt zoals 

 
328 Grotenhuis en Tuttel (1986) p.224. 
329 Essink en Groot (2020) p.50. 
330 Grotenhuis en Tuttel (1986) p.225. 
331 Essink en Groot (2020) p.50. 
332 Grotenhuis en Tuttel (1986) p.224. 
333 RTV Drenthe (2019) via: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/147853/Vrijwilliger-van-de-maand-op-bezoek-in-
natuurgebied-Zeijerwiek. 
334 Stichting Zeijerwiek (s.d.) via: https://zeijerwiek.zeijen.nu/doelstelling. 
335 Schröder (2018). 
336 Helling (2008) p.57-59. 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/147853/Vrijwilliger-van-de-maand-op-bezoek-in-natuurgebied-Zeijerwiek
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/147853/Vrijwilliger-van-de-maand-op-bezoek-in-natuurgebied-Zeijerwiek
https://zeijerwiek.zeijen.nu/doelstelling
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vroeger. Bij een aantal van de veentjes is nog heel duidelijk te zien dat er vroeger turf werd 
gewonnen. Nu zijn de veentjes vooral kleine natuurgebiedjes. We hebben de veentjes middels een 
wandelroute met elkaar verbonden en deze wordt veel gebruikt. De functie nu is dus vooral recreatief. 
Door de wandelroute heb je goed zicht op de veentjes zonder dat je het gebied echt ingaat.”337 

 
Sommige postzegelmoerasbosjes blijken ecologisch zeer waardevol te zijn. Recent onderzoek heeft 
aangetoond dat dit soort bosjes belangrijke ‘toevluchtsoorden’ zijn voor vele planten en dieren in het 
agrarisch cultuurlandschap.338 Deze bosjes zijn toentertijd echter niet vanuit de natuurontwikkeling 
ontstaan, maar vanuit de gedachtegang ‘je had er niks aan’. Dat deze bosjes nu soms ecologisch 
waardevol zijn, is een positieve bijkomstigheid van de verwaarlozing.339  
 
Er zijn ook voorbeelden van natuurontwikkelingsinitiatieven die al voor 1980 plaatsvonden. Op de 
volgende pagina is de situatie van het Esperveen in Yde nader uitgewerkt. Dit voorbeeld geeft goed 
weer hoe men tijdens de ruilverkavelingen dacht en geeft de strijd weer tussen natuurliefhebber(s) 
en de ruilverkavelingen. 
 

 
Figuur 3.21. Het Meestersveen. Vroeger veel gebruikt door mensen (schaatsen, vissen, zwemmen), maar nu afgesloten voor 
het meeste gebruik. Er kan nog gewandeld worden langs de randen van de plas. In de jaren ’30 van de vorige eeuw was deze 

plas de schaatsbaan van het dorp Zeijen. 

Vandaag de dag wordt in het studiegebied nog steeds op grote(re) schaal aan ‘herstel’ 
(natuurontwikkeling) van pingoruïnes gedaan. Landschapsbeheer Groningen gaat, in het kader van 
het Groningse Pingoprogramma, in het Gorecht vijftien pingoruïnes herstellen. Er worden rasters 
geplaatst die de komst van recreanten weert, teneinde bodemvertrapping tegen te gaan. Ook wordt 
de grond vochtig gemaakt om zo het veen, met alle informatie, te behouden en beschermen.340 Veel 
pingoruïnes in het Gorecht zijn echter gebruikt voor de turfwinning, zijn uitgegraven en liggen als 
open water in het landschap. Het is maar de vraag hoe veel veen en informatie er nog overgebleven 
is. Vaak wordt bij dit soort projecten – misschien wel onterecht – de term ‘herstellen’ gebruikt en 
denkt men aan het terugbrengen van het ‘klassieke’ beeld van een pingoruïne; een open watertje 
met een randwal er omheen. Eventuele archeologische vondsten en het botanisch archief kunnen 
echter niet terug gestopt of hersteld worden.341 Beschermen en beheren is hierbij beter op zijn 
plaats, soms met gevolgen voor het huidige (recreatieve) gebruik. 

 
337 Mond. Med. Boxma (2020). 
338 Valdés (2020) p.4-16. 
339 Mond. Med. Verbers (2020). 
340 RTV Noord (2020) via: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/717489/Eeuwenoude-pingoruines-worden-hersteld-Het-lijkt-
een-gewoon-meer-maar-dat-is-het-niet. 
341 Mond. Med. Raemaekers (2020). 
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Het Esperveen 

Een mooi voorbeeld van de opkomst van natuurontwikkeling bij pingoruïnes, is het Esperveen. Daar 
waar de meeste initiatieven pas vanaf de jaren ’80 starten, werd deze locaties al halverwege de jaren 
’60 opgeknapt. Iets ten zuidoosten van het dorpje Yde ligt een veentje dat door (oudere) Ydenaren 
het Esperveen genoemd. De locatie is een ‘klassiek’ beeld van een pingoruïne: een rond watertje, 
deels met een randwal eromheen.342 Tot ongeveer 1950 is hier veen gewonnen, waarna het als open 
watertje in het landschap is blijven liggen. Gedurende enkele jaren is het Esperveen verwaarloosd en 
werd het gebruikt als illegale vuilstort. Hier kwam verandering in toen Jan Barkhof eind jaren ’60 het 
Esperveen voor 1500 gulden kocht, een heel bedrag in die tijd. Jan Barkhof was een markant figuur 
uit Yde en werd ook wel ‘burgermeester van Yde’ genoemd, omdat hij zo veel regelde voor het dorp. 
Vermoedelijk een van de redenen waarom het veentje zo bekend werd in Yde. Naast dit veentje 
heeft Yde nog een heel bekend veentje; de vindplaats van het Meisje van Yde. Jan Barkhof kocht het 
Esperveen met het geld dat hij kreeg van de schadeverzekering door het in onbruik raken van een 
van zijn pinken. Toen de ‘milieu-chirurg’, want zo werd hij later veelvuldig genoemd, begon aan de 
klus, wist hij niet wat hij zag:  

“Het kon nauwelijks voor een ven doorgaan, er lag allemaal rommel in. Afval, dat 

mensen erin hadden geworpen en oude pakken stro. Ik ben begonnen het ven 

weer schoon te maken. Een heel karwei.” Aldus Jan Barkhof die eind jaren ’60 het 

Esperveen in Yde kocht en er “klein paradijs” van maakte.343 

Het afval dat Barkhof uit het veentje haalde, begroef hij in een kuil nabij het veen. Vervolgens begon 
hij aan de herbeplanting. Hiervoor gebruikte Barkhof stukjes bos en ander houtopslag dat door de 
ruilverkavelingen verloren dreigde te gaan. Dit plantte hij over naast zijn veentje. “Wat ik vond bracht 
ik hier mee naartoe. Verschillende soorten waterplanten zijn er nu, bies-achtigen en heide. Ik 
beschouwde het als een soort hobby.” Het resulteerde in een weelderige plantengroei bij het ven; 
wilgen, dennen, coniferen, berken, eiken en andere soorten; zijn eigen paradijs (figuur 3.22). 
“Sommigen zeggen wel dat die soorten daar niet horen, maar dat interesseert me niet. Het is een 
mooi gezicht.”344 
 

 
Figuur 3.22. Jan Barkhof begin jaren ’70 te midden van de weelderige plantengroei bij het Esperveen, dat hij van de 

ondergang redde (foto: Nieuwsblad van het Noorden, 1972). 

 
342 Koops (2017) via: http://www.pingoruines.nl/diversen/locaties/yde-1404-bongveen/verdieping/. 
343 Nieuwsblad van het Noorden (1972) via: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier= 
ddd:011016378:mpeg21:a0205. 
344 Lulof (1993) p.78-79. 

http://www.pingoruines.nl/diversen/locaties/yde-1404-bongveen/verdieping/
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=%20ddd:011016378:mpeg21:a0205
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=%20ddd:011016378:mpeg21:a0205
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Om het een echt Drents veentje te maken, verrijkte Barkhof zijn veentje met een aantal grote 
zwerfkeien, welke hij als een soort hunebed in elkaar zette.345 Thans staat dit hunebed (welke in de 
volksmond ‘Jannebed’ werd genoemd) er nog (figuur 3.23). Er staat zelfs een boete op als iemand het 
afbreekt.346 Barkhof vond het leuk om zijn paradijsje met andere te delen en maakte een verbinding 
met de nabijgelegen zandweg. Ook plaatste hij een bankje bij het ven. Helaas was het bankje er voor 
korte duur. “De jeugd heeft hem er weggesloopt. Ik geloof niet dat het zin heeft om er weer een neer 
te zetten.”347 Het veentje werd destijds ook weer stiekem gebruikt als dumpplaats, dit keer door Jan 
Barkhof en zijn vrienden zelf. In latere tijd is het Esperveen namelijk nog een keer uitgebaggerd en is 
er opnieuw afval in gevonden. Met name drankflessen (jenever) kwamen naar boven.348 Dat het 
vennetje Jan Barkhof zijn leven was, blijkt ook uit een – nu hilarisch – verhaal. Toen de ruilverkaveling 
kwam, wilden ze het vennetje dichtgooien om er een doorgaande weg over te laten gaan en er 
riolering aan te leggen. Barkhof weigerde zijn plekje af te staan en zei tegen de 
ruilverkavelingscommissie: “a’j an mien ven komt, gaoi d’r an”. “De rioleringsbuizen die daar al 
klaarlagen, heb ik in een sloot gegooid en er zand over gedaan. Ze hebben mij verder met rust 
gelaten.” Anno 2020 ligt het veen er nog nagenoeg hetzelfde bij als vijftig jaar geleden. Jan Barkhof’s 
inzet voor de natuur heeft zijn vruchten afgeworpen.349  
 
Doordat het veentje nog een keer is geschoond en er iets actiever beheerd wordt, is het 
tegenwoordig niet meer zo weelderig als op de foto in figuur 3.22. Ook hebben de huidige eigenaren 
(de familie Prins) de ambitie om het veentje uit te baggeren om er hun eigen paradijsje van te 
maken. In de winter is er wel eens op geschaatst. Door de huidige eigenaren wordt er niet in 
gezwommen “daar vinden we het er toch niet helder genoeg voor uitzien”.350 Vroeger werd dit wel 
gedaan. Deze -mogelijke- pingoruïne is in het verleden vermoedelijk niet gebruikt om te vissen. De 
huidige eigenaar geeft aan er nooit een vis uit gehaald te hebben, of hebben gezien. Wel heeft de 
heer Prins er ooit zes graskarpers in vrijgelaten, “maar weet niet of die het hebben overleefd”.351 
 

 
Figuur 3.23. Het door Jan Barkhof gemaakte hunebed achter het Esperveen. Achter de bloeiende Rhododendrons ligt een 

open watertje. Er staat een boete van 1200 gulden op voor degene die hem sloopt. 

 
345 Nieuwsblad van het Noorden (1972) via: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier= 
ddd:011016378:mpeg21:a0205. 
346 Mond. Med. Prins (2020). 
347 Nieuwsblad van het Noorden (1972) via: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier= 
ddd:011016378:mpeg21:a0205. 
348 Mond. Med. Prins (2020). 
349 Lulof (1993) p.78-79. 
350 Mond. Med. Prins (2020). 
351 Ibidem. 
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Mythen en verhalen 

Afgezien van de aardkundige, ecologische en landschapshistorische betekenis zijn pingoruïnes altijd 
belangrijk geweest voor de bewoners van een dorpsgemeenschap. Ze hadden iets geheimzinnigs en 
gaven aanleiding tot verhalen en mythen.352 Sommige van deze interessante verhalen en mythen 
dateren van vóór 1900, maar ook in de recentere geschiedenis zijn tal van bijzondere, spannende 
verhalen over pingoruïnes. De soms eeuwenoude verhalen en mythen zijn vaak nog belangrijk voor 
de huidige betekenis van een plek. 
 
De vermeende helse betekenis van veldnamen van pingoruïnes, zoals het Vagevuur, zegt iets over 
hoe er tegen dergelijke landschapselementen wordt aangekeken. Dat het niet blijkt te gaan om een 
helse veldnaam weet men niet, of wil men niet geloven. Een ‘poort naar de onderwereld’ is 
spannender. Daarnaast veranderen veldnamen door de jaren (eeuwen) heen soms ook van 
betekenis. Ook de betekenis van de veldnaam Bolleveen (welke verscheidene keren voorkomt in het 
studiegebied) wekt verwarring op. Velen denken dat deze verwijst naar de Drentse benaming voor 
stier (bolle) en dat dat zou kunnen slaan op rituele handelingen als het offeren van runderhoorns. 
Runderhoorns werden gezien als symbool voor de vruchtbaarheid. Anderen denken dat dit niks meer 
betekent dan een bultig, bolstaand veentje.353 De (grote) betekenis van pingoruïnes wordt bevestigd 
doordat veel een eigen veldnaam hebben. Ook het feit dat er zoveel veldnamen zijn die niet op de 
topografische kaarten of op de veldnamencollectie van Wieringa vermeld staan, maar wel bij de 
lokale bevolking bekend zijn, zegt iets over de betekenis van pingoruïnes bij de bevolking. Dit geeft ze 
een eigen identiteit.354 Slechts enkele veentjes hebben vermoedelijk nooit een naam gehad vanwege 
de afstand tot de bewoonde wereld. 
 
Zoals in de inleiding reeds besproken, hebben pingoruïnes in de prehistorie denkelijk een grote 
betekenis gehad in rituele of sacrale zin.355 Ook in recentere tijd speelt dit nog. Men geloofde dat de 
moerassige laagtes geneeskrachtige werking hadden. Koopman (2007) schrijft dat in Anderen een 
hut boven een veentje geweest is, om het opborrelende moerasgas op te vangen. Dit moerasgas had 
een genezende werking voor een kankerpatiënt uit het dorp. Of dit ook in het studiegebied 
voorkwam is niet bekend. 
 
Wie dacht dat pingoruïnes in tegenwoordige tijd veilige plekken waren, heeft het mis. We kennen 
allemaal de wereldberoemde veenlijken die als votiefoffer aan de goden zijn geschonken. Ook in 
recente(re) tijd zijn tal van voorbeelden te vinden dat pingoruïnes nog steeds gevaarlijke plekken in 
het landschap kunnen zijn en het (bijna) won van dier én mens. Onlangs (15 april 2020) is er een 
paard ternauwernood gered uit het Holtveen iets benoorden van Donderen. “Dier en ruiter waren 
een ritje aan het maken toen het dier plotseling in het moeras wegzakte en de modder het paard 
vastzoog in de grond” (figuur 3.24). Na ruim twee uur wist de brandweer het paard te redden.356 Het 
kan echter ook anders aflopen. Zo is ca. 15 jaar geleden het paard van de familie Hogen Esch uit Yde 
(stond toen bekend als het oudste paard van Yde) vast komen te zitten en verdronken in het 
Stijfveen iets ten zuiden van Yde.357 Ook herinnert de naam Ruiterveen nabij Gasteren aan een 
soortgelijke treurige gebeurtenis. Volgens de overlevering zou hier vroeger een ruiter met paard en 
al zijn verdronken. Beide zijn nooit meer teruggevonden.358 Gelukkig is dat de ruiter en het paard in 
Donderen bespaard gebleven en kan de locatie Holtveen blijven heten... 

 
352 Koopman (2007). 
353 Spek et al. (2015) p.164. 
354 Koopman (2007). 
355 Van der Sanden (1990) p.42-43. 
356 RTV Drenthe (2020) via: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/159090/Paard-na-twee-uur-uit-moeras-gered. 
357 Mond. Med. Hogen Esch (2020). 
358 Koopman (2007). 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/159090/Paard-na-twee-uur-uit-moeras-gered
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Figuur 3.24. Na ruim twee uur zwoegen is het de brandweer gelukt om het paard heelhuids uit het Holtveen in Donderen te 

bevrijden (foto: RTV Drenthe). 

Naast dieren komt het ook regelmatig voor dat mensen wegzakken in het veen. Met name de deels 
met veenmos dichtgegroeide veenputten zijn gevaarlijke plekken. Veenmos groeit vanaf de 
bovenkant. Daardoor kan onder een dunne laag veenmos open water liggen. Een stap op de 
verkeerde plek kan resulteren in een val naar beneden, zoals het geval was bij onderstaande figuur 
3.25. Ook mensen met decennia veldwerkervaring verkijken zich soms in de gevaren die pingoruïnes 
nog altijd met zich meebrengen. Bij een veldwerkmiddag van een pingoruïne op de Onneres (wat een 
veenprofiel van 5 meter opleverde), stapte prof. dr. Henny Groenendijk argeloos naast een pol en 
zakte tot zijn knieën weg in het verraderlijke veen. “Dat was een historische sensatie…vooral voor de 
mensen die het zagen.” Aldus de heer Groenendijk over de misstap.359 
 

 
Figuur 3.25. Nog steeds kunnen pingoruïnes gevaarlijke plekken zijn voor mens en dier. Bij een veldwerkdag in een 

pingoruïne nabij Drouwen (Dr.) zakte één van de onderzoekers tot zijn middel in het veen. Alles verliep goed en daardoor 
was er tijd om een foto te maken en erom te lachen. Later stelde Wim Hoek (Universiteit Utrecht) echter wel dat het maar 

goed was dat dit niet op het diepste punt van de pingoruïne gebeurde, dan had het heel anders kunnen aflopen. 
Voorzichtigheid is altijd belangrijk bij veldwerk in pingoruïnes. 

 
 

 
359 Mond. Med. Groenendijk (2020). 



 

92 
 

 
Figuur 3.26. Uitsnede van een krantenartikel uit 1903. Een van de vele voorbeelden die in het studiegebied te vinden zijn van 

personen die zijn verdronken in een pingoruïne (bron: De Tĳd : godsdienstig-staatkundig dagblad). 

Figuur 3.26 toont een uitsnede van De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 18-06-1903. 
Destijds is iemand verdronken in het Eschveen in Vries.360 Het is verder onduidelijk of de persoon met 
voorbedachten rade te water geraakt is. Toentertijd was het Eschveen een venige plek en werd er 
turf gewonnen. In het studiegebied zijn meerdere voorbeelden van mensen die in recente(re) tijd 
nog verdrinken in een van de veentjes. 
 

Persoonlijke anekdote 
Ik ben geboren en getogen in Yde. Veel mensen kennen dit dorpje door het Meisje van Yde. Als klein 

jongetje mocht ik graag vissen en wat was daar nou geschikter voor dan de vele veentjes die in en 
rondom het dorp liggen? Mijn ouders waren er echter minder blij mee dat ik nou juist vissen als 

hobby had gekozen. Mede omdat de vindplaats van het Meisje van Yde bijna vanuit onze voortuin te 
zien is. Elke keer wanneer ik met vrienden ging vissen, werd mij meerdere malen gezegd dat ik 

voorzichtig moest doen en niet te dicht bij het water mocht komen. Wanneer vrienden niet mee 
konden, werd het door mijn ouders verboden om in de veentjes te gaan vissen. Ik moest dan maar 

naar het kanaal of de visplas gaan. Op een warme zomerdag, toen ik met vrienden ging vissen in het 
Middelveen, wilden we ook even afkoelen. We besloten te zwemmen. Via-via hoorden mijn ouders 

dit. Woest dat ze waren… Al snel zagen ze in dat ik het gevaar van deze venige landschapselementen 
niet zag en daarom namen ze mij mee naar het Drents Museum, waar destijds het Meisje van Yde 

tentoongesteld was. Na het zien van deze tentoonstelling heb ik nooit meer gezwommen in de 
Drentse veentjes, ook niet toen ik wist dat de meeste niet zo gevaarlijk zijn omdat ze volledig zijn 

uitgegraven. 

 

Huidige betekenis voor mensen 

Als laatste wordt ingegaan op de huidige betekenis van pingoruïnes in het hedendaagse landschap. 
Om te beginnen is het goed om te vermelden dat het niet zelden voorkomt dat ‘leken’ het woord 
pingoruïne niet kennen. Veel mensen kennen de ronde open watertjes wel als veentjes, veenties, 
dobben, et cetera. De pingoruïnes als onderdeel van een weiland, akker, of postzegelbosje zijn 
minder bekend. Het citaat waarmee paragraaf 3.4 ingeleid is, zegt veel over hoe er tegen pingoruïnes 
aangekeken werd in de jaren ’80. Er moet echter geconstateerd worden dat het beeld van 
pingoruïnes in de laatste decennia weinig veranderd is. Ondanks dat men steeds meer de 
verschillende waarden van pingoruïnes erkennen, wordt er nog steeds actief ingegrepen. Soms met 
alle gevolgen van dien voor het bodemarchief, of het huidige gebruik.361 Ook contact met alle 
historische verenigingen in het studiegebied leverde verassend weinig op. Historische verenigingen 
doen weinig met pingoruïnes (of veentjes in het algemeen) en hebben hier zeer weinig informatie 

 
360 De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad (1903) via: 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Eschveen+Vries&coll=ddd&sortfield=datedesc&page=4&identifier=ddd:01
0990366:mpeg21:a0094&resultsidentifier=ddd:010990366:mpeg21:a0094. 
361 Mond. Med. Verbers (2020). 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Eschveen+Vries&coll=ddd&sortfield=datedesc&page=4&identifier=ddd:010990366:mpeg21:a0094&resultsidentifier=ddd:010990366:mpeg21:a0094
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Eschveen+Vries&coll=ddd&sortfield=datedesc&page=4&identifier=ddd:010990366:mpeg21:a0094&resultsidentifier=ddd:010990366:mpeg21:a0094
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over. Vermoedelijk heeft dit niet zozeer te maken met de belangstelling hiervoor, als wel met het 
ontbreken van (cultuurhistorische) kennis over, en de bekendheid van, deze landschapselementen. 
Zo geeft de historische vereniging van Roden aan dat er, blijkens hun informatie, slechts één 
pingoruïne in Roden en omgeving ligt, te weten het Vagevuur.362 Figuur 2.13 laat echter duidelijk zien 
dat er minstens zeven pingoruïnes liggen. 
 
Om achter de (huidige) betekenis van pingoruïnes te komen, zijn er verschillende mensen van 
verschillende leeftijden, beroepen en interesses gesproken. Om te voorkomen dat er alleen oudere 
mensen geïnterviewd werden (die veelal verhalen over ‘vroeger’ vertellen), zijn er ook jongeren 
geïnterviewd. Dit gaf een verassende uitkomst in hoe er naar pingoruïnes wordt aangekeken. Er is 
een groot contrast tussen de ouderen en jongeren die zijn gesproken tijdens deze studie. Ook het 
(voormalig) beroep maakt hierbij uit. (Voormalig) boeren geven aan weinig tot geen last te 
ondervinden van pingoruïnes, omdat ze tegenwoordig nauwelijks meer als venige laagte in het 
agrarisch landschap liggen.363 Jongeren geven aan veel gebruik te maken van de open-water 
pingoruïnes, bijvoorbeeld in de vorm van vissen en zwemmen. Ouderen, die niet meer actief gebruik 
maken van dergelijke landschapselementen, zien pingoruïnes meer als prachtige natuurgebiedjes om 
bijvoorbeeld te wandelen of fietsen. Hier ligt een grote opgave voor beheer, omdat beide 
gebruiksvormen andere vormen van beheer vragen. 
 
In dit hoofdstuk is aangetoond dat pingoruïnes in de recentere geschiedenis veel zijn gebruikt en een 
grote betekenis hebben in het leven van de mens. De cultuurhistorische betekenis van pingoruïnes 
wordt echter vaak als minder belangrijk beschouwd, of is niet bekend. Wellicht omdat dit gebruik ‘te 
jong’ is. Meer dan over de recente(re) cultuurhistorische waarden, wordt er over de prehistorische 
waarden gesproken en geschreven. Dit maakt dat pingoruïnes in de regel archeologisch beschermd 
worden, omdat pingoruïnes in prehistorische tijd een belangrijke rol zouden spelen in de 
locatiekeuze van de mens. Daan Raemaekers (hoogleraar archeologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen) trekt dit echter in twijfel. “In de archeologie leeft heel erg het idee dat pingoruïnes een 
hoge archeologische waarde hebben. En dan heb ik het niet over hun belang ten behoeve van 
palynologisch onderzoek, maar dat pingoruïnes een rol speelden in de locatiekeuze in de prehistorie. 
Plaatsen waar drinkwater was en waar gevist kon worden. De uitgevoerde activiteiten zouden 
vervolgens, relatief goed bewaard, in de pingovulling zijn opgeslagen. Verrassend genoeg lijkt er niets 
van waar te zijn, met uitzondering van rituele deposities die in de prehistorie gedaan zijn. Geen 
aanwijzingen voor jachtkampementen op de wal bijvoorbeeld en een ruimtelijke statistische analyse 
van de dichtheid aan vindplaatsen laat ook geen positieve relatie zien. Bovendien is door de pH, de 
conservering van botmateriaal in pingoruïnes in de regel slecht.”364 Bovenstaande impliceert dat 
pingoruïnes juist cultuurhistorisch misschien meer beschermd zouden moeten worden en meer 
aandacht zouden moeten krijgen. 
 
Zoals hierboven reeds beschreven, denkt men bij de waarden van pingoruïnes snel aan de 
archeologische-, ecologische en aardkundige waarden en worden de cultuurhistorische waarden niet 
meegenomen. Zo schrijft Landschapsbeheer Nederland in hun handboek over cultuurhistorisch 
beheer het volgende: “Pingoruïnes worden behandeld in het handboek aardkundige waarden (Baas 
e.a., 2004), omdat ze een gevolg zijn van natuurlijke processen. Wel moet men bedacht zijn op de 
aanwezigheid van archeologische sporen.”365 Eventuele cultuurhistorische waarden van pingoruïnes 
worden in dit handboek niet benoemd en derhalve niet meegenomen in het beheeradvies. Ook in 
het handboek aardkundige waarden wordt niet op het cultuurhistorisch beheer van pingoruïnes 
ingegaan.366  

 
362 Mond. Med. Van der Spoel (2020). 
363 Mond. Med. Hogen Esch (2020). 
364 Mond. Med. Raemaekers (2020). 
365 Minkjan et al. (2010) p.64. 
366 Baas (2004). 
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3.5. Conclusie 
Uit dit hoofdstuk is gebleken dat pingoruïnes in historische tijd (ca. 1900-heden) zeer veel en 
verschillend zijn gebruikt. Mede hierdoor hebben/hadden pingoruïnes een grote betekenis in het 
(dagelijks) leven van de mens. 
 
Pingoruïnes als turfwinningsplekken 
Reeds vanaf de Middeleeuwen tot ca. de 
Tweede Wereldoorlog (met uitloop naar eind 
jaren ’50/begin jaren ‘60), zijn bijna alle 
pingoruïnes in het studiegebied gebruikt voor de 
turfwinning.367 Na de turfwinningsperiode, vond 
schaalvergroting en ruilverkaveling plaats. Veel 
pingoruïnes zijn hierbij volledig uitgegraven. Ze 
zijn óf als open water in het landschap komen te 
liggen, óf met zand en afval volgegooid en 
opgenomen in het agrarisch cultuurlandschap 
(figuur 3.27). Met deze uitgravingen is zeer veel 
informatie uit het bodemarchief verloren 
gegaan. Dit maakte het echter wel mogelijk om 
pingoruïnes meer en op andere manieren te 
gebruiken. Zo kregen pingoruïnes weer 
(opnieuw) een betekenis voor de mens. Ook 
komt het voor dat pingoruïnes door wind- en 
waterkracht (voor een deel) open water zijn 
geworden. Dit zijn dan nog altijd venige 
gebieden. 
 
Open-water pingoruïnes 
Vanaf de jaren ’50 stijgt het aantal open-water pingoruïnes aanzienlijk (figuur 3.1). Dit is belangrijk 
geweest voor het gebruik van pingoruïnes en daarmee ook voor de betekenis. De open-water 
pingoruïnes konden, meer dan de met veen dichtgegroeide pingoruïnes, gebruikt worden door de 
mens. Legio mensen hebben op of in deze ‘veenties’ geschaatst, gezwommen, gevist, of pootje 
gebaad. Dit gebeurt overigens nog steeds. Zo zijn er plaatselijke ijsverenigingen die een pingoruïne 
gebruiken als schaatsbaan voor het dorp. Er kan echter niet vanuit worden gegaan dat iedere open-
water pingoruïne intensief door de mens gebruikt wordt of werd; niet iedere open-water pingoruïne 
leent zich voor recreatiegebruik. Het water is er bijvoorbeeld te vies (zwart) om erin te zwemmen, of 
het veentje is te veel dichtgegroeid met riet en wier om er goed in te kunnen vissen.368 Tevens zit er 
niet in iedere pingoruïnes vis.369 Daarnaast speelt natuurontwikkeling een grote rol bij het al dan niet 
recreatief (mogen) gebruiken van pingoruïnes. Een van de vele voorbeelden van natuurontwikkeling 
versus cultureel gebruik is het Meestersveen te Zeijen (figuur 3.21). Veel huidige dorpsbewoners 
hebben leren schaatsen en zwemmen in dit veentje.370 Tegenwoordig leent het Meestersveen zich 
hier niet meer voor. Bij sommige locaties wordt de komst van ‘vreemden’ zelfs zoveel mogelijk 
geweerd.371 Wel worden open-water pingoruïnes nog altijd als aantrekkelijk fiets- en wandelplekken 
beschouwd. In een aantal van deze pingoruïnes zijn sporen van historisch gebruik nog goed 
zichtbaar, vaak in de vorm van legakkers of andere relicten die herinneren aan de tijd van de 
turfwinning (figuur 3.28). 

 
367 Hoentjen et al. (1993) p.9,22. 
368 Mond. Med. Prins (2020). 
369 Mond. Med. Smit (2020). 
370 Helling (2008) p.57-59. 
371 Schröder (2018). 

Figuur 3.27. Daar waar een pingoruïne als een depressie in 
het land 'hoort' te liggen, zijn veel pingoruïnes in het verleden 
volgestort met zand en afval. Daardoor is het soms mogelijk 

dat een pingoruïne hoger ligt dan de nabije omgeving. 
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Figuur 3.28. Een tjasker nabij het Bollenveen te Zeijen. Deze molen werd vroeger gebruikt om een deel van het veentje droog 
te malen. De bewoners konden daarna veen baggeren uit het drooggemalen gedeelte, waarna het kon droger tot turf. In het 

water zijn restanten te zien van een vroegere legakker (foto: S. Boom). 

Postzegelmoerasbosjes 
De postzegelmoerasbosjes zijn veelal ontstaan vanaf het beëindigen van de turfwinning. Dit soort 
plekken zijn ontsnapt aan de ruilverkavelingen. Er werd jaren niet naar omgekeken, omdat ze als 
nutteloze plekken in het landschap werden beschouwd. Ze konden dichtgroeien met allerlei soorten 
vegetatie en zo ontstond er een bosje als ‘postzegel’ in het landschap.372 Tegenwoordig hebben veel 
van dit soort bosjes natuur als bestemming en worden als zodanig beschouwd en beheerd.373 Vaak 
zijn dit soort bosjes alleen gebruikt voor de turfwinning. Een enkele keer vond ook ander gebruik 
plaats, zoals bij de Moespot in Yde. Deze pingoruïne is tussen 1934 en 1993 als schaatsbaan voor de 
basisschoolkinderen uit het dorp.374 Sporen van de jarenlange turfwinning zijn juist in dit soort bosjes 
nog goed zichtbaar in de vorm van veenputten (figuur 3.13). 
 
Pingoruïnes in het agrarisch cultuurlandschap 
Dit type pingoruïne is onderdeel van akker- of grasland. Vaak is er een laag zand op het veen gegooid 
(figuur 3.14), of is de pingoruïne uitgegraven en met zand en afval volgegooid. Boeren geven aan hier 
niet direct hinder van te ondervinden. In veel gevallen zijn dergelijke pingoruïnes niet als anders 
gebruikt. Wanneer er slechts zand op de pingoruïne is opgebracht ter versteviging, is dit vaak zeer 
interessant voor palynologen vanwege de gave veenvulling.375 
 
De veldnamen van pingoruïnes in het studiegebied zeggen weinig over het gebruik. Veelal zeggen 
deze iets over de natuurlijke gesteldheid of ligging en vorm van de pingoruïne. Ook komt het 
regelmatig voor dat een pingoruïne vernoemd is naar de gebruiker of eigenaar van weleer. Dat 
pingoruïnes (met name de open watertjes) wel als belangrijk en landschapsbepalend worden 
beschouwd, blijkt uit het aantal veldnamen dat bij de plaatselijke bevolking bekend is. Veel 
pingoruïnes hebben, ondanks dat dit niet altijd op kaarten vermeld staat, wel degelijk een naam. 
Vermoedelijk hebben veel meer locaties een naam dan in dit onderzoek is achterhaald. Ook komt het 
regelmatig voor dat pingoruïnes dubbele namen hebben. Doorgaans zijn dit namen waarin 
onderscheid gemaakt wordt tussen veentjes. 
 
De vele en uiteenlopende activiteiten die zijn uitgevoerd in, op, of rondom pingoruïnes maakt dat 
deze cultuurhistorisch zeer waardevol zijn.376 Juist in de recentere geschiedenis spelen dit soort 
landschapselementen een groot rol in het leven van de mens, of hebben een grote rol gespeeld. 

 
372 Mond. Med. Verbers (2020). 
373 Dijkstra et al. (2018) p.8. 
374 Historische kring Yde en De Punt (2006) p.271-272. 
375 Woltinge (2011) p.30. 
376 Mond. Med. Raemaekers (2020). 
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4. Synthese 
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4.1. Inleiding 
In dit scriptieonderzoek is het cultuurhistorisch gebruik en de cultuurhistorische betekenis van 
pingoruïnes in de periode ca. 1900-heden onderzocht. Dit is gedaan voor de -mogelijke- pingoruïnes 
in het Gorecht en de Kop van Drenthe. Tussen het studiegebied en andere gebieden waar 
pingoruïnes op grote schaal voorkomen zullen ongetwijfeld verschillen bestaan, zoals bijvoorbeeld 
het eerder aangehaalde gebruik als schaopwas. Toch kan met enige zekerheid worden gesteld dat 
het studiegebied een goede afspiegeling vormt voor het gebruik en betekenis van pingoruïnes in 
Nederland. De onderzoeksvraag die centraal stond tijdens dit onderzoekt luidt als volgt: 
 
Welke cultuurhistorische betekenis en functie (gebruik) hebben pingoruïnes in het Gorecht en de Kop 

van Drenthe in de periode tussen ca. 1900 tot heden? 
 
Aan de hand van twee deelthema’s is getracht antwoord te geven op de hoofdvraag. Deelthema A 
gaat in op het natuurlijke landschap en de ruimtelijke spreiding van pingoruïnes in het studiegebied. 
Deelthema B gaat in op het gebruik en de betekenis van pingoruïnes in de periode vanaf ca. 1900. 
 

4.2. Resultaten 
Het natuurlijke landschap en ruimtelijke spreiding pingoruïnes 
Het natuurlijke landschap van het studiegebied is gevormd door de laatste drie ijstijden en het 
Holoceen. Onderstaande tabel 4.1 toont de belangrijkste processen en afzettingen/elementen per 
geologische periode in het studiegebied. 
 
Tabel 4.1. Overzichtstabel van de geologische tijdsperioden vanaf het Elsterien tot en met heden. Dit zijn de perioden die 
voor de vorming van de bodem, reliëf en ingebruikname door de mens van belang zijn (geweest) (naar: Schroor en 
Meijering, 2007, gewijzigd). Voor de volledigheid zijn in deze tabel ook de interglacialen Holsteinien en Eemien opgenomen. 
Deze hebben echter weinig tot geen invloed gehad op de wordingsgeschiedenis van het landschap en op (het gebruik van) 
pingoruïnes en zijn derhalve niet beschreven in deze scriptie. 

Jaren BP Glaciaal Interglaciaal Proces Belangrijkste 
afzettingen/elementen 

475.000 – 410.000 Elsterien  Tunneldalen Fijn zand en potklei (Formatie 
van Peelo) 

410.000 – 370.000  Holsteinien  Potklei (Formatie van Peelo) 

370.000 – 130.000 Saalien  Landijsbedekking (Overreden) stuwwallen, 
zwerfkeien, afzetting van 
keileem (Formatie van 
Drenthe), Hondsrug 

130.000 – 115.000  Eemien  Veen 

115.000 – 11.700 Weichselien  Poolklimaat Dekzand (Formatie van 
Boxtel), pingo’s  

11.700 – heden  Holoceen (Hoog)veen 
vorming, 
stuifzanden 

Veen, stuifzand, zeeklei 

 
Pingoruïnes zijn relicten van zogeheten pingo’s. Pingo’s zijn grote ijsheuvels die onder 
permafrostcondities gevormd zijn tijdens het Weichselien. Aan het einde van het Weichselien en 
begin Holoceen smolten deze ijsheuvels af en ontstonden er min of meer ronde open watertjes; de 
pingoruïnes. Gedurende het Holoceen zijn veel pingoruïnes (gedeeltelijk) gevuld geraakt met veen. 
Wat betreft de fysisch-geografische spreiding van de -mogelijke- pingoruïnes is het lastig om vaste 
patronen te ontdekken, vanwege het zo frequent voorkomen van deze landschapselementen (figuur 
2.13). Eventuele relaties met de ondergrond zou een meer geologische / fysisch-geografische aanpak 
behoeven. Wel valt te concluderen dat pingoruïnes uitsluitend zichtbaar zijn – en dus gebruikt 
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konden worden – in het Pleistocene deel van het studiegebied. In het Holocene deel van het 
studiegebied liggen vermoedelijk ook pingoruïnes, maar zijn deze bedekt met jongere, Holocene 
afzettingen. De cultuurlandschappelijke spreiding is door de jaren heen veel veranderd. Dit komt 
doordat het landschap van het studiegebied verschillende veranderingen heeft doorstaan. Dit zijn 
onder meer de intrede van kunstmest, grootschalige ontginningen, schaalvergroting en de 
ruilverkavelingen. Het gebruik en de betekenis van pingoruïnes hebben direct te maken met deze 
veranderingen. 
 
Voor zover bekend (maar om dit hard te maken moet er eerst elders in Drenthe en/of Nederland 
onderzoek gedaan worden), heeft het natuurlijke landschap weinig invloed gehad op het directe 
gebruik. Enerzijds kan wel gesteld worden dat juist het natuurlijke landschap ervoor heeft gezorgd 
dat pingoruïnes in zulke getale voorkomen in Noord-Nederland, en dat deze door het zo frequent 
voorkomen een grote rol van betekenis kon spelen in het (dagelijks) leven van de mens. Wanneer er 
minder van dergelijke landschapselementen zouden voorkomen, zouden deze vermoedelijk een 
minder grote en belangrijke rol hebben gespeeld. In het bijzonder geldt dit voor het verleden, omdat 
gezinnen toen echt afhankelijk waren van pingoruïnes voor de brandstofbehoefte. Maar 
vermoedelijk geldt dit ook voor de recentere tijd, vanwege de vele (verschillende) gebruiksfuncties 
die pingoruïnes te bieden hebben voor mens en dier. Daarnaast heeft de opbouw van het landschap 
ervoor gezorgd dat er in het studiegebied waarschijnlijk minder pingoruïnes als schaopwas zijn 
gebruikt in vergelijking tot andere delen van Drenthe. 
 
Cultuurhistorisch gebruik en de cultuurhistorische betekenis van pingoruïnes 
Allereerst zijn er, op basis van kaarten- en literatuurstudie, verschillende typen pingoruïnes in het 
studiegebied vastgesteld: 

- Pingoruïnes als turfwinningsplekken; 
- Open-water pingoruïnes; 
- Postzegelmoerasbosjes; 
- Pingoruïnes als onderdeel van het agrarisch cultuurlandschap. 

Dit reflecteert de wijze waarop pingoruïnes in het landschap liggen, of zijn / worden gebruikt. Aan de 
hand van deze typen is, op basis van literatuurstudie, kaartenstudie en oral history, het 
cultuurhistorisch gebruik en de cultuurhistorische betekenis beschreven. Om dit te achterhalen zijn 
zowel jongeren als ouderen geïnterviewd. Er moet geconstateerd worden dat het woord ‘pingoruïne’ 
nauwelijks bekend is bij de ‘leek’. Wel zijn zeer veel mensen bekend met de veentjes. Automatisch 
zijn de pingoruïnes die niet als open water in het landschap liggen minder bekend. Overigens is het 
goed om te vermelden dat pingoruïnes niet als één en dezelfde type in het landschap liggen of 
hebben gelegen. Door de jaren heen kan dit sterk veranderen en kan één locatie zelfs als alle vier de 
typen in het landschap hebben gelegen. 
 
Pingoruïnes als turfwinningsplekken 
Lange tijd zijn pingoruïnes enorm belangrijk geweest voor de winning van turf. Turfwinning vond 
grofweg plaats vanaf de Middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog. De turf werd gebruikt als 
brandstof. Hoewel de turfwinning al vóór de Tweede Wereldoorlog minderde, was er tijdens deze 
oorlog en de eerste naoorlogse jaren weer een grote opleving vanwege het gebrek aan steenkool. 
Het gaat in pingoruïnes met name om turfwinning uit laagveen. Een enorm karwei, waarbij 
gezinsarbeid heel gebruikelijk was. De reden dat turfwinning uit pingoruïnes (laagveen) zo belangrijk 
was in het studiegebied, is dat er minder hoogveen voorhanden was. Op kleine schaal werd in 
pingoruïnes zowel hoog- als laagveen gewonnen. Hoewel hoogveen een stuk bewerkelijker was, 
kende het winnen van laagveen (baggelturf) ook grote voordelen. Laagveen uit pingoruïnes was van 
hoge kwaliteit. Het was harder en brandde daardoor langer. Tegenwoordig wordt er geen turf meer 
gewonnen uit pingoruïnes, maar zijn sporen van dit historische gebruik nog wel zichtbaar. 
Bijvoorbeeld in de vorm van deels verlande veenputten, legakkers en tjaskers. 
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Open-water pingoruïnes 
Dit type pingoruïne komt met name op vanaf eind jaren ’50 / begin jaren ’60. Een deel van de open-
water pingoruïnes is open water geworden door de intensieve verveningen. Het grootste deel is 
tijdens de schaalvergrotingen en ruilverkavelingen uitgegraven en open water geworden. Reden 
hiervoor was om de ‘nutteloze’, venige laagten nog van enige waarde te voorzien, bijvoorbeeld als 
drink- en afkoelplaats voor vee. De uitgraving van pingoruïnes maakte het daarnaast wel mogelijk om 
deze (weer) te gebruiken. Zo kregen de pingoruïnes (opnieuw) een rol van betekenis in het leven van 
de mens. Pingoruïnes zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot geliefde oorden voor 
‘dagjesrecreanten’. Er kan bijna gesteld worden dat open-water pingoruïnes in de regel zijn gebruikt 
als vis-, zwem-, of schaatsplek voor zowel alle bewoners uit het dorp, als individuen (als de 
pingoruïne particulier bezit was). Een aantal pingoruïnes is zelfs gebruikt als officiële schaats- of 
zwembaan voor het gehele dorp. In de periode tussen de turfwinning en opkomst van de 
dagjesrecreatie (maar ook nog wel daarna), zijn veel pingoruïnes verwaarloosd en gebruikt als 
afvalstort. De diepe open watertjes waren zeer geschikt om (huis- en boerderij)afval in te dumpen. 
 
Overigens werden pingoruïnes ook al voor de jaren ’50 recreatief gebruikt. Toen op een veel kleinere 
schaal. De reden hiervoor is simpel; er waren nauwelijks open-water pingoruïnes in het studiegebied 
(figuur 3.1). Dit is ook een van de redenen, samen met onder andere de komst van kunstmest, 
waarom in het studiegebied vermoedelijk minder locaties dan elders in Drenthe als schaopwas zijn 
gebruikt in de periode vanaf 1900. 
 
De laatste jaren worden open-water pingoruïnes echter minder recreatief gebruikt. Veelal heeft dit 
te maken met natuurontwikkeling, wat sinds halverwege de jaren ’80 opkwam. In de periode van de 
natuurontwikkeling in pingoruïnes (ca. 1980-heden) zijn veel pingoruïnes (opnieuw) uitgegraven, 
omreden de ecologische waarden te verhogen. Dit blijkt uit de recente stijging van het aantal open-
water pingoruïnes op historische kaarten en uit de vele beheerplannen die in deze tijd zijn opgesteld. 
Met name de laatste ca. tien jaar is het cultuurhistorisch gebruik ten aanzien van pingoruïnes 
hierdoor afgenomen. De natuurfunctie wint het steeds vaker van de gebruiksfunctie. Soms worden 
‘vreemden’ zelfs zoveel mogelijk geweerd. Vaak is wandelen en fietsen rondom dit type pingoruïnes 
nog wel mogelijk. Vissen, zwemmen, schaatsen, et cetera niet meer. 
 
Postzegelmoerasbosjes 
Dit type pingoruïne is net als de open-water pingoruïnes goeddeels ontstaan na het beëindigen van 
de turfwinning. Dit type pingoruïne is aan de ruilverkavelingen ontsnapt en zijn niet uitgegraven. 
Omdat veel locaties nog wel venig waren, konden deze nauwelijks gebruikt worden. Lange tijd is hier 
niet naar omgekeken en daardoor konden er bosjes tot ontwikkeling komen. Tegenwoordig hebben 
veel van dit soort bosjes natuur als bestemming en worden ze als zodanig beschouwd en beheerd. 
Cultuurhistorisch gezien zijn deze plekken, in vergelijking met de open-water pingoruïnes, minder 
verschillend gebruikt door de mens (vaak alleen turfwinning). Juist in deze gebieden zijn sporen van 
de vroegere turfwinning echter nog extra goed zichtbaar, bijvoorbeeld in de vorm van (deels 
dichtgegroeide) veenputten. Tussen het beëindigen van de turfwinning en het dichtgroeien van dit 
type pingoruïne, is een aantal kort gebruikt als bijvoorbeeld schaatsbaan. Vaak waren juist dit soort 
plekken geschikt om vroeg in de winter te schaatsen, vanwege de dunne waterlaag. 
 
Pingoruïnes als onderdeel van het agrarisch cultuurlandschap 
Dit type pingoruïne komt na de open-water pingoruïnes het meeste voor in het studiegebied. Globaal 
genomen komen hier twee variaties van voor, te weten: pingoruïnes die volledig zijn uitgegraven en 
volgestort met zand en afval, en de (voor een deel) met veen gevulde pingoruïnes. Bij 
laatstgenoemde is vaak zand ter versteviging opgebracht (figuur 3.13). In sommige gevallen is de 
randwal van de pingoruïne hiervoor gebruikt. Daarnaast kan er onderscheid gemaakt worden tussen 
akkerland en weiland. Pingoruïnes lijken met name lastiger te zijn voor akkerbouwbedrijven 
(akkerland). Dit valt te concluderen uit het relatief lage aantal pingoruïnes in akkerland ten opzichte 
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van weiland. Al vanaf 1900 zijn er meer pingoruïnes in een weiland gesitueerd. Vaak was het ook zo 
dat de pingoruïnes als geïsoleerd weilandperceel te midden van de es lag. Dit impliceert dat 
pingoruïnes voor de akkerbouw lastige landschapselementen waren/zijn. De pingoruïnes die wél als 
akkerland gekarteerd zijn, zijn in het verleden dikwijls uitgegraven en volgegooid met zand en 
(huis)afval. 
 
Terugkoppeling theoretisch kader en relevantie toekomstig beheer 
Aan het begin van deze scriptie is aan de hand van een theoretisch model (figuur 1.8) gesteld dat 
pingoruïnes vier verschillende kernwaarden hebben, te weten: aardkundige-, ecologische-, 
archeologische en cultuurhistorische kernwaarden. Omdat iedere pingoruïne uniek is door verschil in 
vulling, ligging en antropogene invloeden, is het onmogelijk om hier een algemene waardering aan te 
hangen. Desalniettemin zien we vaak dat de cultuurhistorische waarden aan het kortste eind 
trekken. Veelal wint de natuurontwikkeling, ook wanneer het bekend is dat er tal van (historische) 
activiteiten op/in pingoruïnes beoefend zijn en de ecologische waarden (nog) betrekkelijk laag zijn. 
De strijd tussen natuur en cultuur speelt dus zeker ook bij pingoruïnes een rol. Nu is gebleken dat 
pingoruïnes cultuurhistorisch gezien zeer waardevol zijn, is het zaak om op een juiste manier hiermee 
om te gaan. Tot op heden is er nog geen goede beheerstrategie ten aanzien van de cultuurhistorische 
betekenis van pingoruïnes. 
 
Eindconclusie 
Dit onderzoek naar het cultuurhistorisch gebruik en de cultuurhistorische betekenis van pingoruïnes 
in de periode ca. 1900-heden bevestigt dat pingoruïnes ook in historische perioden een belangrijke 
betekenis en praktische functies hebben gehad. Figuur 4.1 geeft een tijdlijn weer van het gebruik en 
de betekenis van pingoruïnes in het studiegebied door de jaren heen. Het gebruik en de betekenis 
zijn nauw met elkaar verbonden, zoals de tijdlijn ook laat zien. 
 

 
Figuur 4.1. Globale tijdlijn van het cultuurhistorisch gebruik (boven) en cultuurhistorische betekenis (onder) van pingoruïnes 

in het studiegebied. Het lichtgekleurde blauw geeft aan wanneer het gebruik of de betekenis langzaam opkwam, of 
langzaam aan het verdwijnen is. Zo worden pingoruïnes de laatste decennia steeds minder gebruikt, omdat dit door 

natuurontwikkeling steeds minder mogelijk (bijvoorbeeld deels dichtgroeien van open-water pingoruïnes), of zelfs verboden 
wordt. 
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Voor veel disciplines (bv. palynologie, fysische-geografie en voor een deel ook archeologie) zijn de 
gaaf gevulde pingoruïnes het meest waardevol. Voor de cultuurhistorie zijn de open-water 
pingoruïnes het meest waardevol gebleken, omdat deze door de geschiedenis heen doorgaans de 
meeste variatie in gebruik kennen. Ook hebben deze, soms mysterieuze, open watertjes (de 
veentjes) een grotere betekenis in het leven van de mens (gespeeld) dan de andere type pingoruïnes. 
Dit komt door de vele gebruiksfuncties, verhalen en bekendheid van open-water pingoruïnes. 
 
Wat betreft de cultuurhistorische waarden van pingoruïnes en erkenning daarvan, loopt dit nog 
achter op bijvoorbeeld de bekendheid en erkenning van de archeologische-, ecologische en 
aardkundige- / palynologische waarden. Mede hierom is er tot op heden nog geen eenduidig 
beheeradvies ten aanzien van de cultuurhistorische waarden van pingoruïnes. Tegenwoordig verliest 
de cultuurhistorie, en het huidige gebruik, het regelmatig van bijvoorbeeld natuur. En dat terwijl 
pingoruïnes juist historisch gezien bijzondere landschapselementen zijn.  
  
 

4.3. Discussie en aanbevelingen 
- Een verdieping van dit onderzoek had kunnen plaatsvinden door op zoek te gaan naar 

archiefbronnen met betrekking tot het historisch gebruik van pingoruïnes. Archiefonderzoek 
zou een zeer geschikte methode zijn tijdens deze studie om meer en andere kennis op te 
doen van het onderwerp. Helaas waren de archieven niet open (in verband met de Covid-19 
maatregelen) en konden daardoor niet bezocht worden. In een te laat stadium van het 
onderzoeksproces zijn deze pas weer open gegaan. Zowel provinciale- als familiearchieven 
kunnen hiervoor geraadpleegd worden. Ook archieven van historische verenigingen kunnen 
interessant zijn, alhoewel zij veelal aangeven over weinig tot geen informatie met betrekking 
tot dit onderwerp te beschikken.  

- Daarnaast was het achteraf wellicht wenselijk geweest om meer de focus te leggen op 
locaties waarvan bevestigd is dat het een pingoruïne betreft. In principe zijn de mogelijke 
pingoruïnes net zoveel meegenomen als de zekere pingoruïnes. Mogelijk kan dit een ietwat 
vertekend beeld geven, omdat onderzoek zal uitwijzen dat een deel geen pingoruïne blijkt te 
zijn. Wanneer er meer (boor)onderzoek is gedaan naar pingoruïnes en er met zekerheid 
gesteld kan worden welke locaties pingoruïnes betreffen en welke niet, is het interessant om 
te kijken naar het verschil tussen pingoruïnes en uitblazingskommen. Werden deze anders 
gebruikt? En hebben deze een andere betekenis voor de mens, bijvoorbeeld omdat ze 
minder diep zijn? 

- Het is interessant om dergelijk onderzoek ook in andere delen van Drenthe of Nederland uit 
te voeren. Kan er gesteld worden dat het gebruik en de betekenis zoals in deze studie 
beschreven algemeen is voor het gebruik voor pingoruïnes, of geldt het ‘slechts’ voor het 
studiegebied? Daarnaast is het interessant om het gebruik en de betekenis van pingoruïnes 
vóór 1900 te onderzoeken. Het vermoeden is dat met name de betekenis erg verschilt. Het 
merendeel van de pingoruïnes lag indertijd namelijk nog in heidegebieden. Dit was meer 
afgelegen en zorgt daardoor wellicht voor een andere betekenis. 

- Er ligt een interessante onderzoeksopgave in de geschiedenis van de verveningen van 
pingoruïnes. Tijdens dit onderzoek is naar voren gekomen dat er veel (regionale) verschillen 
zitten in de manier waarop turf gewonnen werd, althans in de zichtbare landschappelijke 
sporen daarvan. Mogelijk ligt de oorsprong hiervan bij de eigenaren van de pingoruïnes, of in 
de periode wanneer de verveningen plaatsvonden. 

- Ten slotte, om in de toekomst het cultuurhistorisch gebruik en de cultuurhistorische 
betekenis van pingoruïnes te waarborgen en beschermen, is gepast – locatiespecifiek – 
beheer wenselijk. 
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Bijlage I: Geologische dwarsdoorsnede studiegebied 
 

 
 
Toelichting legenda: 

- HL = Holocene afzettingen 
- BX = Formatie van Boxtel (Weichselien) 
- EE = Eem Formatie (Eemien) 
- DR = Formatie van Drenthe (Saalien) 
- DN = Formatie van Drachten (Saalien) 
- PE = Formatie van Peelo (Elsterien) 
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Bijlage II: Ruimtelijke spreiding pingoruïnes t.o.v. geomorfologie 
 

 

  

Zekerheidsklassen

!! Pingoruïne

!! Waarschijnlijk pingoruïne

!! Waarschijnlijk andersoortige depressie
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Bijlage III: Ruimtelijke spreiding pingoruïnes t.o.v. hoogte 
 

 
  



 

114 
 

Bijlage IV: Tabel ruimtelijke spreiding t.o.v. cultuurlandschap 
 

Pingo ID Cultuurlandschap 1900 Cultuurlandschap 1960 Cultuurlandschap heden 

1 Akkerland Weiland Weiland 

2 Akkerland Weiland Akker 

3 Akkerland Weiland Akker 

4 Grasland op es Grasland Bos in beekdal 

5 Open water dorp Open water dorp Open water dorp 

6 Veenputten op es Natte plek op es Bos op es 

7 Grasland Grasland Open water weiland 

8 Grasland op es Grasland Weiland 

9 Grasland op es Grasland op es Weiland 

10 Grasland op es Weiland Weiland 

11 Veenputten op es Bos in es Weiland 

12 Grasland op es Bos Open water in bos in akker 

13 Grasland op es Grasland op es Open water op es 

14 Veenputten op es Grasland op es Open water op es 

15 Natte plek op es Bos op es Open water in bos in 
weiland 

16 Veenputten in weiland Open water in bos Open water in bos in 
weiland 

17 Grasland in es Grasland in es Weiland 

18 Natte plek op es Weiland Weiland 

19 Grasland op es Natte plek op es Open water in bos in op es 

20 Grasland op es Grasland op es Open water in weiland 

21 Natte plek op es Grasland op es Open water in weiland 

22 Weiland Grasland op es Weiland 

23 Grasland op es Bos op es Open water in weiland op 
es 

24 Bos Natte plek in bos Bos 

25 Veen Hooiland Bos in beekdal 

26 Veen Hooiland Weiland in beekdal 

27 Grasland op es Es Es  

28 Veenputten in heide Open water in weiland Open water in bos in 
weiland 

29 Veenputten in heide Open water in weiland Open water in heide in 
akker 

30 Open plek in bos Natte plek in bos Deels open water binnen 
bos 

31 Heide Open water in weiland Open water in akker 

32 Veenputten in heide Open water in bos Open plek in bos op es 

33 Veenputten in heide Open water op es Open water in bos in akker 

34 Veenputten in heide Open water in weiland Deels open water in bos in 
akker 

35 Hooiland Hooiland Hooiland 

36 Veenputten in heide Open water in weiland Open water in bos in 
weiland 

37 Veenputten in heide Open water op es Open water in bos op es 

38 Veenputten in heide Open water op es Open water in bos op es 
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39 Veenputten op es Open water op es Open water, deels bos in 
weiland 

40 Natte plek op es Bos op es Bos op es 

41 Veenputten in heide Natte plekken in weiland Bos op akker 

42 Bos Weiland Bos in beekdal, deels open 
water 

43 Veenputten in heide Open water in heide Open plek in bos 

44 Veenputten in hooiland Open water in hooiland Open water, deels bos 
deels weiland 

45 Veenputten in heide Open water in heide Openwater in bos en heide 

46 Veenputten in heide Open water op es Open water in bos op es 

47 Veenputten in heide Akker Deels open water in dorp 

48 Bos Bos Bos 

49 Natte plek in weiland Weiland Deels open water in bosje 
in weiland 

50 Open water in bos Open water in bos Open water in bos 

51 Hooiland Open water in hooiland Deels open water in 
weiland 

52 Veenputten in heide Open water in grasland Open water, deels bos in 
weiland 

53 Open water in weiland Weiland Open water in weiland 

54 Natte plek in es Open water in es Open water, deels bos op 
es 

55 Hooiland Hooiland Hooiland 

56 Open water in bos Open water in bos Open water in bos 

57 Bos Bos Bos 

58 Veenputten in hooiland Hooiland Open water in beekdal 

59 Veenputten in bos Grasland in bos Open water in weiland 

60 Heide Heide Open plek in bos 

61 Bos Open water in bos Open water in bos 

62 Veenputten in heide Open water in weiland Deels open water in bos 

63 Veenputten in heide Weiland Weiland 

64 Natte plek in weiland Weiland Weiland 

65 Veenputten in heide Natte plek in weiland Open water en natte plek 
in weiland 

66 Heide Akker Weiland 

67 Veenputten in heide Openwater in bos Deels open water in bos 

68 Natte plek in heide Bos Bos 

69 Veenputten in heide Open plek in bos en es Deels open water en natte 
plek in bos 

70 Veenputten in heide Natte plek in heide Weiland 

71 Veenputten in heide Open water in beekdal Deels open water en natte 
plek in weiland 

72 Weiland Weiland Weiland 

73 Veenputten in beekdal Open water in beekdal Open water in beekdal 

74 Veenputten in heide Weiland Open water in bos 

75 Weiland Weiland Weiland 

76 Open water in weiland Open water in weiland Open water in weiland 

77 Veenputten in heide Open water in beekdal Deels open water in bos in 
beekdal 
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78 Veenputten in heide Open water in weiland Open water in bos 

79 Veenputten in es Open water in es Open water in bos in 
weiland 

80 Open water in heide Open water in bos Open water in bos 

81 Veenputten in heide Bos Deels open water in 
weiland 

82 Veenputten in heide Open water in weiland Open water in bos 

83 Veenputten in beekdal Open water in beekdal Open water in bos in 
beekdal 

84 Veenput in beekdal Hooiland in beekdal Natte plek, deels bos in 
beekdal 

85 Veenputten in es Es Es 

86 Natte plek in heide Open water in bos Open water in bos 

87 Veenputten in heide Veenputten in es Deels open water, deels 
natte plek in bos op es 

88 Veenputten in heide Natte plek in weiland Natte plek in bos in 
weiland 

89 Natte plek in heide Hooiland Hooiland 

90 Veenputten in heide Open water in beekdal Open water in bos in 
beekdal 

91 Bos Bos Open plek in bos 

92 Natte plek in beekdal Natte plek in beekdal Moerassige plek in beekdal 

93 Hooiland in beekdal Natte plek in beekdal Open water in beekdal 

94 Natte plek in heide Bos Bos 

95 Heide Weiland Weiland 

96 Heide Weiland in beekdal Open water en natte plek 
in beekdal 

97 Veenputten in heide Natte plek in heide Bos 

98 Veenputten in heide Weiland Deels open water in bos in 
weiland bij dorp 

99 Natte plek in heide Open water in heide Deels open water en natte 
plek op heide 

100 Veenputten in heide Openwater in weiland Open water in bos in 
weiland 

101 Heide Weiland Bos 

102 Veenputten in heide Openwater in es Open water in bos in 
weiland 

103 Veenput in heide Heide Bos in akker 

104 Veenputten in heide Heide Deels open water in bos in 
akker 

105 Hooiland in beekdal Hooiland in beekdal Natte plek in beekdal 

106 Veenputten in heide Open water in weiland Deels open water in bos in 
beekdal 

107 Veenput in heide Heide Deels open water in bos op 
es 

108 Veenput in heide Heide Open water in beekdal 

109 Veenput in heide Open water in weiland Open water in bos in 
beekdal 

110 Veenputten in heide Open water in heide Deels open water en natte 
plek in beekdal 
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111 Heide Open water in heide Open water op es 

112 Heide Heide Akker 

113 Open water in heide Open water in weiland Deels open water in bos in 
weiland 

114 Natte plek in heide Bos Bos in dorp  

115 Veenputten in heide Natte plek in heide Beekdal 

116 Natte plek in heide Open water in bos Open water in bos in 
weiland 

117 Veenput in heide Natte plek in heide Akker 

118 Natte plek in heide Open water in heide Open water in heide 

119 Grasland in heide Hooiland in beekdal Hooiland in beekdal 

120 Hooiland in beekdal Hooiland in beekdal Hooiland in beekdal 

121 Veenputten in heide Open water in heide Weiland 

122 Es Es Weiland 

123 Veenput in heide Open water in heide Open water in bos 

124 Veenputten in heide Weiland Weiland 

125 Hooiland in beekdal Hooiland in beekdal Open water in hooiland in 
beekdal 

126 Heide Veenput in heide  Open water in bos 

127 Veenput in heide Veenput in weiland Bosje in akker 

128 Heide Natte plek in heide Bos 

129 Veenput in heide Open water in akker Open water in bosje in 
akker 

130 Veenputten in heide Natte plek in beekdal Deels open water in bosje 
in weiland rand beekdal 

131 Veenput in heide Open water in weiland/bos Open water in bosje in 
akker/weiland 

132 Veenput in heide Natte plek in weiland Natte plek, deels bos in 
weiland 

133 Natte plek in heide Heide/bos Heide 

134 Heide Hooiland in beekdal Bos 

135 Veen Open water in beekdal Open water in hooiland in 
beekdal 

136 Heide Natte plek in heide Open water in es 

137 Veenput in beekdal Hooiland in beekdal Deels open water in bosje 
in beekdal 

138 Natte plek in heide Open water in weiland Es 

139 Es Open water met bos in es Deels open water in bosje 
op es 

140 Heide Open water in bos Open water in bos 

141 Heide Heide Weiland 

142 Veenputten in heide Open water in weiland Open water in weiland 

143 Hooiland in beekdal Hooiland in beekdal Hooiland in beekdal 

144 Veenput in heide Open water in heide/akker Weiland 

145 Es  Es  Bosje op es 

146 Open water in heide Bos Bosje op es 

147 Veenputten in heide Bos  Open water, deels bos op 
es 

148 Heide Akker Open water, onderdeel 
plas 
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149 Veenput in heide Open water in beekdal Bos op es 

150 Veenontginning Natte plek in ontginning Open plas, moerassig 
gebied 

151 Veenput in es Open water in es Open water dorp 

152 Hooiland in beekdal Hooiland in beekdal Weiland 

153 Veenput in heide Natte plek in beekdal Akker 

154 Open water in heide Open water in heide Open water weiland 

155 Veenputten in heide Natte plek in heide Weiland 
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Bijlage V: Veldnamen van pingoruïnes 
 

PingoID Veldnaam PingoID Veldnaam 

1 De Dobbe 35 Smeerveen 

2 Het Veentje 36 Holtveen 

3 Lang Akker Veen 37 Voelgat 

4 Natuurbad 38 Langwandveen 

5 Koedam 39 Kostverlorenveen / Paasveen 

6 Wildeveen 40 Langakkerveen 

7 Kreuzenveen 41 ’t Blieblie 

8 Ider Veen 42 Holveen 

9 Moespot 43 Bongeveen 

10 Middelveen 44 Bongeveen 

11 Jonkersveen 45 Doktersveen 

12 Bongerdveen 46 Witteveen 

13 Okkenveen 47 Bulten(s) 

14 Bulten (?) 48 Bolleveen 

15 Duursema’s gat 49 Haverkampsveen 

16 Wildeveen 50 Veldakkersveentje 

17 Turfveen 51 Meijeringsveen 

18 Akenveen 52 Vagevuur 

19 Witteveen / Kogelbargsveen 53 Klaain Veen 

20 Siepelveen 54 Klein Dennen (?) 

21 Witveen 55 De Grote Plas 

22 Meeuwenplas 56 Holveen 

23 Ellersveen 57 De Vennen 

24 Bolveen 58 IJsbaan 

25 Taarlose Ven 59 Schepersstuk 

26 Rotveen 60 Schillenveen 

27 Rondeveen 61 Molenveen (IJsbaan) 

28 Stijfveen 62 Hulligts Veentie 

29 Boekweitenveen 63 Westerveen 

30 Rondeveen 64 Vlasveen 

31 Looveen 65 Wildeveen 

32 Kostersveen 66 Esmeer 

33 Eschveen 67 Toöslag 

34 IJsbaan   
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