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Het samenkomen van de Oude Vaart en Leisloot, 1939. 

 

“De Oude Vaart draagt verder naar boven de 

namen: Dwingelerstroom (bij Dwingeloo) en 

Beilerstroom (bij Beilen). Dit laatste riviertje 

ontstaat in het hart der provincie op het 

Drentsche plateau uit kleine watertjes in de 

heidevelden rondom Westerbork, die aan hun 

oevers reeds eenige graslanden deden ontstaan. 

Boven Beilen verkrijgen de graslanden al 

grooter uitgebreidheid langs den stroom, en zij 

vergezellen de rivier met breeder wordende 

groene strooken tot aan den mond. Voor kleine 

schuiten is de Oude Vaart beneden Dwingeloo 

bij gunstige watertoestanden eenigszins 

bevaarbaar.” 

 

dr. H. Blink, 1902 

 



 
 

Voorwoord 
 
Dit underzuuk richt zich op ’t kultureel arfgoed van d’Olde Vaort, maor dit gebied kent ok veul 
immaterieel arfgoed, zoas de Dreèntse taol, waorin ik nu schrief. En veur mij persoonlijk, as Drent, is 
ok dit arfgoed de meuite weerd om deur te geven an de volgende generaties. Vandaor da’k ’n stukkie 
van mien persoonlijke bijdraoge in ’t Dreènts doe. 
 
Toen ik begun mit dit underzuuk za’k midden in ’n verhoezing naor Beilen, te midden van ‘t 
stroomgebied van d’Olde Vaort. Langs ‘t neie hoes waor ik kwam te wonen, was ’n stukkie van de 
straot blauw markeerd. ’t Trök mien andacht dus ik leup der hen. ’n Bördtie an de ziedkaant vertölde 
mij dat hier iens de Beilerstroom leup, een diel van d’Olde Vaort! ‘k Gung ’n stukkie strunen over dizze 
veurmalige stroom en zag iniens allerlei relicten daorvan: de heugere gronden an weerskanten, de 
willingbomen die de olde loop nog volgen, as ok de straotnaomen, zoas Stroming en Bruggemaet. Nog 
veur ik goed van start was mit mien underzuuk wa’k al drok in de weer mit dit fascinerende underwarp. 
Ik hoop da’j ’t plezier da’k har in dit underzuuk ok terug kunt lezen.  
 
In het Nederlands, zodat iedereen het goed kan lezen, wil ik ten slotte nog enkele personen bedanken. 
Dit onderzoek is gedaan in het kader van de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Vanuit de opleiding werd ik begeleid door Mans Schepers. Zijn kennis en inzichten waren 
zeer verrijkend, waarvoor ik hem graag wil bedanken. Het onderwerp van dit onderzoek werd 
aangedragen vanuit het waterschap Drents Overijsselse Delta. Vanuit het waterschap trad Hermine 
der Nederlanden op als tweede begeleider. Voor de verhelderende inbreng die ze meegaf wil ik haar 
graag bedanken. De begeleiding van zowel Hermine als Mans heb ik als zeer prettig ervaren, waardoor 
ik niet alleen veel geleerd heb van dit onderzoek, maar er ook plezier in had.  
 
Bij het schrijven van dit onderzoek ben ik meerdere malen geholpen door medewerkers van het 
waterschap Drents Overijsselse Delta. Hiervoor wil ik in het bijzonder Emmy Hiemstra bedanken voor 
het faciliteren en toelichten van GIS-data, Jeroen Visser voor het verduidelijken van de opgaven binnen 
het stroomgebied en Inez Hamel voor het toelichten van het ontwerpplan Koningsschut. Ten slotte wil 
ik het waterschap Drents Overijsselse Delta en de Rijksuniversiteit Groningen in het algemeen 
bedanken voor de kans die zij mij hebben geboden om dit onderzoek mogen te schrijven. 
 
Ik wens u veel leesplezier toe! 
 
Jens de Goede 
 
Westerbork, 2021  



 
 

Samenvatting 
 
Te midden van de provincie Drenthe, in de omgeving van Orvelte, ontspringt de Oude Vaart. Deze 
genormaliseerde beek stroomt langs Beilen, Dwingeloo en Havelte om vervolgens bij Meppel uit te 
monden in het Meppelerdiep. Het stroomgebied van de Oude Vaart wordt beheerd door het 
waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit waterschap gaat in dit gebied ook de komende jaren aan de 
slag met water- en natuuropgaven. Om daarbij recht te doen aan het historische landschap en het 
erfgoed is een nadere inventarisatie en duiding van het waterschapserfgoed gewenst. De hoofdvraag 
die van dit onderzoek is opgesteld is: ‘Wat is de landschappelijke en waterstaatkundige ontwikkeling 
van het stroomgebied van de Oude Vaart, welk waterschapserfgoed is hier nog aanwezig en hoe kan 
dit erfgoed gebruikt worden in waterschapsopgaven?’ 
 
Het onderzoek is onderverdeeld in vier thema’s. Allereerst is onderzoek gedaan naar de 
landschappelijke opbouw van het stroomgebied. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande literatuur 
over de ondergrond en de cultuurhistorie in het gebied, fysisch-geografische kaarten en gegevens en 
historische-topografische kaarten, aangevuld met veldonderzoek. Hieruit is naar voren gekomen dat 
de twee laatste ijstijden grote invloed hebben uitgeoefend op de vorming van het gebied. Zo werd 
tijdens de voorlaatste Saale ijstijd keileem afgezet, dat in de laatste Weichsel ijstijd is bedekt met 
dekzand. Het smeltwater van deze ijstijden heeft het beekdal van de Oude Vaart uitgesneden. In het 
huidige geologische tijdperk, het Holoceen, is door vernatting in dit beekdal vervolgens veen gegroeid.  
 
De eerste boeren in het stroomgebied vestigden zich op de armere dekzandgronden. Door degradatie 
en vernatting van deze gebieden verplaatsten nederzettingen zich naar de hogere keileemgronden. 
Met de komst van het Christendom in de Vroege Middeleeuwen kwamen de nederzettingen op hun 
huidige plek te liggen. Dit vormde de aanzet tot het ontstaan van het esdorpenlandschap, dat zich 
langs de middenloop en bovenlopen van de Oude Vaart heeft ontwikkeld. De hogere essen werden in 
dit systeem in gebruik genomen als akkercomplex. Het lagere beekdal werd ontgonnen tot hooi- en 
weilanden. Het overige deel van het landschap, de woeste gronden, werd extensief begraasd en 
geplagd. In het hoogveengebied langs de benedenloop van de Oude Vaart ontstond in de 
Middeleeuwen een agrarisch veenontginningslandschap. In de negentiende en twintigste eeuw 
verloren de woeste gronden door ontwikkelingen in de landbouw, zoals de komst van kunstmest, hun 
functie binnen de bedrijfsvoering en konden daardoor op grote schaal worden ontgonnen. Het 
versnipperde landschap vormde steeds meer een belemmering voor de verdergaande schaal-
vergroting en mechanisatie in de landbouw. In de vorige eeuw werden daarom ruilverkavelingen 
georganiseerd, waarbij de kleine percelen tot grote kavels werden verruild. Dit ging gepaard met 
ingrijpende herinrichting van het gebied, waarbij kleinschalige elementen, zoals houtwallen, op grote 
schaal verdwenen. Bij de eerste ruilverkavelingen werden enkel de belangen van de landbouw 
bediend. In latere landinrichtingsprojecten werden ook de belangen van natuur en het bestaande 
cultuurlandschap meegenomen. 
 
Het tweede thema van dit onderzoek betreft het historisch waterbeheer van de Oude Vaart. 
Literatuurstudie, het analyseren van historische kaarten en archiefonderzoek vormden hierbij de 
belangrijkste onderzoeksmethoden. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat al vanaf de 
Middeleeuwen ingrepen werden verricht in het watersysteem om de beekdalgronden als hooi- en 
weiland te kunnen gebruiken. De Oude Vaart was de hoofdader en vormde daarom een belangrijk 
onderdeel in de afwatering en bevloeiing van de beekdalgronden. In de zeventiende eeuw vormde de 
Oude Vaart daarnaast een belangrijke transportroute tijdens de exploitatie van de Smildervenen. 
Ondanks aanpassingen aan de Oude Vaart, zoals het plaatsen van schutten en het wegnemen van 
scherpe bochten, was behoefte aan een betere verbinding met de Smildervenen. De Landschap 
Drenthe gaf daartoe opdracht voor de aanleg van de Drentsche Hoofdvaart. Om dit kanaal van 



 
 

voldoende water te voorzien werd vanaf de Oude Vaart de Beilervaart en later het Van Holthesvaartje 
gegraven. Ook andere veengebieden werden door het graven van vaarten ontsloten, zoals het 
Uffelterveen via de Uffelter Boervaart en de veengebieden in Zuidoost-Drenthe via het Oranjekanaal. 
Om de woeste gronden tussen Beilen en Hoogeveen te ontginnen werd ten slotte in het begin van de 
twintigste eeuw nog het Linthorst Homankanaal gegraven.  
 
Het waterbeheer in het beekdal werd eeuwenlang door de marken uitgevoerd, al dan niet met toezicht 
van hogere bestuursorganen, zoals de Landschap Drenthe. In het begin van de negentiende eeuw 
werden gemeenten hiervoor verantwoordelijk gesteld. In de tweede helft van diezelfde eeuw werden 
plaatselijk waterschappen opgericht, waarvan sommigen werden belast met de detailontwatering en 
anderen met de bevloeiing van een gebied. In de eerste helft van de vorige eeuw werd ten behoeve 
van de normalisatie van de Oude Vaart het overkoepelend waterschap De Oude Vaart opgericht. Ook 
werden delen van de Oude Vaart tijdens ruilverkavelingen genormaliseerd. In de jaren 1950 werd het 
waterschap De Oude Vaart volledig stroomgebiedsdekkend, waarna het meerdere malen fuseerde tot 
het huidige waterschap Drents Overijsselse Delta. 
 
De relicten van het historisch waterbeheer zijn onderzocht binnen het derde thema. Hierbij is gebruik 
gemaakt van literatuur, deskundigen binnen het waterschap Drents Overijsselse Delta, historische en 
fysisch geografische kaarten en archieven. Binnen dit thema is onderzocht welke objecten, structuren 
en patronen als waterschapserfgoed kunnen worden bestempeld. Uit een inventarisatie naar het 
huidige waterschapserfgoed is gebleken dat dit uitsluitend objecten betreffen. Structuren en patronen 
komen niet voor op de huidige erfgoedlijst. Dit terwijl deze in de beleidsnota waterschapserfgoed en 
ruimtelijke kwaliteit van het waterschap wel expliciet worden benoemd als mogelijk erfgoed. In het 
onderzoek naar het potentiële waterschapserfgoed is daarom gekeken naar objecten, structuren en 
patronen. Hieruit zijn verschillende beekdalstructuren, kades, waterlopen, oeververbindingen, 
kanalen, sluizen, stuwen en gemalen aangedragen als potentieel waterschapserfgoed.  
 
Ten slotte is onderzocht hoe waterschapserfgoed gebruikt kan worden in wateropgaven. Literatuur-
onderzoek, archiefonderzoek, het raadplegen van deskundigen waren hierbij belangrijke onderzoeks-
methoden. Voor het stroomgebied van de Oude Vaart ligt een waterbergingsopgave in het kader van 
het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en Kaderrichtlijn Water (KRW). Onder de KRW vallen 
tevens de opgaven om de Oude Vaart vispasseerbaar te maken en te voorzien van natuurvriendelijke 
oevers. De waterbergingsopgave is onderdeel van de ontworpen klimaatbuffers Ootmaanlanden en 
Koningsschut. Bij het plan voor de klimaatbuffer Koningsschut wordt tevens de stuw Koningsschut 
vispasseerbaar gemaakt. De cultuurhistorie en het waterschapserfgoed hebben in de twee projecten 
een heel verschillende rol gespeeld. In tegenstelling tot het Koningsschut is bij de Ootmaanlanden 
vrijwel optimaal gebruik gemaakt van bestaande en verdwenen historische structuren. Voor het 
Koningsschut is daarom in dit onderzoek een alternatief plan ontworpen, waarbij meer gebruik is 
gemaakt van het potentiële waterschapserfgoed. Het plan maakt gebruikt van historische structuren, 
zoals de historische loop van de Oude Vaart als vispassage. Hierbij maakt het Van Holthesvaartje, dat 
is aangedragen als potentieel erfgoed, onderdeel uit van de vispassage, waardoor het erfgoed 
onderdeel wordt van de opgave. Daarnaast is een bijna honderd jaar oud bevloeiingsplan gebruikt als 
inspiratie voor de beoogde waterberging.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat waterschapserfgoed vooral waarde heeft als het benut kan worden 
in water- en natuuropgaven. Met dit principe van ‘behoud door ontwikkeling’ worden kansen geboden 
om het waterschapserfgoed te versterken zonder dat dit ten koste gaat van de gestelde doelen.  
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1. Inleiding  

De Oude Vaart (hier Dwingelerstroom genoemd) 
bij Lhee. 
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1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
Al eeuwen zorgen waterschappen voor waterveiligheid, voldoende en schoon water in Nederland. Dit 
historische waterbeheer heeft een belangrijke rol gespeeld in de vorming van het Nederlandse 
landschap. Deze lange traditie van waterbeheer heeft geleid tot bijzondere structuren, patronen en 
elementen in het landschap, waaronder ook historische kunstwerken en gebouwen en andere 
voorwerpen. Ook vandaag de dag zijn de waterschappen druk bezig met het optimaliseren van het 
watersysteem. Hierbij zijn waterveiligheid, voldoende en schoon water niet langer meer de enige 
opgaven. Zo is ook het verbeteren van de (water)ecologische waarden tot de taak van het waterschap 
gaan behoren, waarbij het zij zorgdraagt voor de omgeving. 
 
Verschillende beleidsstukken zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord 
Water (NBW) geven waterschappen momenteel de aanleiding om aanpassingen te verrichten in hun 
watersystemen. Zo ook binnen Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). De KRW is een 
Europese richtlijn die als doel heeft de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater te verbeteren 
ten behoeve van de ecologie.1 Het NBW is erop gericht om het watersysteem ‘op orde te krijgen’, door 
onder andere de negatieve gevolgen van klimaatverandering op het watersysteem te ondervangen.2  
 
Met het aanpakken van deze opgaven worden er aanpassingen verricht in het watersysteem en de 
ruimtelijke inrichting. Daarbij is er een risico dat cultuurhistorisch waardevolle objecten worden 
aangetast of zelfs verdwijnen. In 2019 heeft het Algemeen Bestuur van WDODelta het beleid voor 
waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. Daarin is meer aandacht gegeven aan het 
erfgoed binnen het waterschap. Het waterschapserfgoed wordt in het vastgestelde beleid dan ook 
gedefinieerd als: “het aan de waterschapstaken verbonden geheel van historische voorwerpen, 
gebouwen, kunstwerken, landschap(selementen, patronen en structuren), archeologie en archieven.” 3 
 
WDODelta stelt als doelen het waterschapserfgoed in stand te houden, de relatie met haar 
leefomgeving te versterken en de verbindende kracht van waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit 
te benutten. Eén van de maatregelen die zijn vastgesteld om deze doelen te bereiken is het 
inventariseren van het waterschapserfgoed. Het waterschap zoekt in deze “beschrijving en waardering 
van waterschapserfgoed en landschappelijke structuren” 4 de samenwerking op met onder andere 
onderwijsinstellingen, zoals in dit geval de Rijksuniversiteit Groningen.  
 

1.2 Probleemstelling 
In 2018 verscheen het rapport ‘Van toendertijd naar toekomst: Een verkenning van (de omgang met) 
waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit binnen WDODelta’, dat met de beleidsnotitie in 2019 is 
vastgesteld. Het rapport beschrijft in vogelvlucht het waterschapserfgoed van WDODelta in haar 
historische en landschappelijke context. Het doel daarbij is zorgen dat de belangen van erfgoed en 
landschap aan de voorkant van planprocessen en ontwikkelingen goed meegenomen worden. Het 
rapport is “een eerste, verkennende slag naar het watersysteem”.5 Het is daarom dat het rapport de 
volgende aanbeveling kent: 
 
 
 
 
 

 
1 Twynstra Gudde, Witteveen+Bos, RoyalHaskoningDHV & Colibrie Advies, 2018, p. 9. 
2 Stumpe, 2011, p. 8. 
3 Algemeen Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2019, p. 1. 
4 Ibidem, p. 3. 
5 Van Loon & Officer, 2018, p. 7. 
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“Breng het waterschapserfgoed en landschappelijke structuren verder in beeld 
 
Wat van waarde is, verdient zorg. Wat oud is, hoeft niet altijd als waardevol erfgoed beschouwd te 
worden. Daarom is het belangrijk om een goede inventarisatie te hebben van het waterschapserfgoed 
en de landschappelijke en historische context daarvan. Een erfgoedinventarisatie is er al, maar deze 
dient inhoudelijk uitgewerkt te worden. Veel waterstaatsobjecten zijn nog niet in beeld of in 
samenhang met hun omgeving beschreven. Een selectie c.q. deselectie (niet behoudenswaardig) biedt 
meer duidelijk hoe met het bestaande waterschapserfgoed om te gaan. Ook recent erfgoed komt dan 
in beeld. Het gaat daarbij om het gehele huidige waterbeheerinstrumentarium van gemalen, stuwen 
etc. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed onderzoekt nu de monumentwaardigheid van objecten in de 
periode tot 1970. Veel waterstaatswerken stammen uit die periode, waaronder de tot nu toe buiten 
beeld gebleven rioolwaterzuiveringsinstallaties.”6 
 
Voornamelijk voor het Drentse deel van het waterschap geldt dat het waterschapserfgoed samen met 
de landschappelijke en historische context ervan nog onvoldoende in beeld is.7 Dit onderzoek zal zich 
daarom richten op het stroomgebied van de Oude Vaart; een van de Drentse stroomgebieden die 
WDODelta beheert. De komende jaren liggen in dit gebied opgaven voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) 
en Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Het waterlichaam en stroomgebied worden daarbij 
aangepast ten behoeve van de vispasseerbaarheid, natuurvriendelijke oevers en waterberging. Met 
het vooruitzicht dat het waterschap ingrepen gaat verrichten in het stroomgebied van de Oude vaart, 
maar het waterschapserfgoed en landschap ervan nog onvoldoende in beeld heeft, zal dit onderzoek 
bijdragen dit verder in beeld te brengen. 
 

1.3 Onderzoeksvragen 
Zoals in de probleemstelling omschreven staat zal dit onderzoek bijdragen aan het verder in beeld 
brengen van het landschap en waterschapserfgoed in het stroomgebied van de Oude Vaart. Hiervoor 
is de volgende hoofdvraag opgesteld: 
 

Wat is de landschappelijke en waterstaatkundige ontwikkeling van het 

stroomgebied van de Oude Vaart, welk waterschapserfgoed is hier nog 

aanwezig en hoe kan dit erfgoed gebruikt worden in waterschapsopgaven? 

 
Naar aanleiding van de hoofdvraag zijn vier thema’s opgesteld. Dit zijn de landschappelijke opbouw 
van de Oude Vaart, het historisch waterbeheer, het waterschapserfgoed en de bruikbaarheid van dit 
erfgoed in opgaven. Per thema zijn de volgende deelvragen opgesteld: 
 
Thema 1: De landschappelijke opbouw  
 
1.1 Hoe is de natuurlijke ondergrond van de Oude Vaart op hoofdlijnen ontstaan? 
 
1.2 Hoe heeft het cultuurlandschap van de Oude Vaart zich op hoofdlijnen ontwikkeld? 
 
 
 

 
6 Van Loon & Officer, 2018, p. 74. 
7 Der Nederlanden, 2020. 
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Thema 2: Het historisch waterbeheer  
 
2.1 Welke menselijke ingrepen in het watersysteem van de Oude Vaart zijn er in de loop der eeuwen 
gedaan? 
 
Thema 3: Het waterschapserfgoed  
 
3.1 Welke objecten, structuren en patronen zijn binnen het stroomgebied aangemerkt als water-
schapserfgoed? 
 
3.2 Welke objecten, structuren en patronen zijn relevant om aangewezen te worden als waterschaps-
erfgoed? 
 
Thema 4: De betekenis van waterschapserfgoed in wateropgaven  
 
4.1 Welke wateropgaven liggen er in het deelgebied? 
 
4.2 Op welke manier kan het waterschapserfgoed gebruikt worden in deze opgaven? 
 

1.4 Afbakening van het onderzoek 
In deze paragraaf zijn de kaders beschreven waarbinnen het onderzoek zich richt. Ze zorgen ervoor dat 
het onderzoek de juiste focus krijgt. Voor de geografie, chronologie en thematiek zijn hieronder de 
afbakeningen beschreven. 
 

1.4.1 Geografische afbakening 
De geografische afbakening binnen dit onderzoek vormt het huidige stroomgebied van de Oude Vaart 
(afb. 1.1), zoals deze door WDODelta wordt gehanteerd. Dit riviertje ontspringt in de omgeving van 
Orvelte. Via Westerbork, Dwingeloo en Havelte stroomt de Oude Vaart richting Meppel. Bij 
Westerbork, Beilen en Dwingeloo neemt de stroom de naam aan van deze dorpen. Samen met de 
Drentsche Hoofdvaart en de Wold Aa mondt de Oude Vaart uit in het Meppelerdiep. Tijdens deze tocht 
takken verschillende kleinere stroompjes aan, zoals de Brunstingerleek, Noordlake en Leisloot. In het 
bovenloopgebied stroomt de Oude Vaart in westelijke richting en gedeeltelijk parallel aan het 
Oranjekanaal. Voorbij Beilen kruist de beek de Beilervaart/Linthorst Homankanaal en vanaf Dwingeloo 
stroomt zij grotendeels parallel aan de Drentsche Hoofdvaart.  
 

1.4.2 Chronologische afbakening 
Het onderzoek begint bij de fysisch-geografische basis van het gebied. De geologische processen in het 
Pleistoceen en Holoceen vormden een belangrijk onderdeel van de vorming van het gebied. Daarbij is 
de voorlaatste ijstijd, het Saalien (vanaf 370.000 v. Chr.), de oudst relevante periode.8 Het ontstaan 
van de cultuurlandschappen begint pas vele duizenden jaren later. Vanaf het Neolithicum (4.300 v. 
Chr.) ontstaan de eerste boerennederzettingen in het stroomgebied van de Oude Vaart. Deze 
ontwikkelen zich tot esdorpen met het kenmerkende esdorpenlandschap.9 Gedurende de Middel-
eeuwen komt daar in het zuiden van het stroomgebied een agrarisch veenontginningslandschap bij.10 
De Oude Vaart gaat pas na de middeleeuwen, vanaf 1612, een belangrijke rol spelen.11 In dat jaar 
komen de eigenerfden van Diever en Leggeloo tot overeenkomst met de heren Berent Everts Keteltas 
en Berent Ketel om de Smildervenen op commerciële wijze te gaan vervenen. De Oude Vaart werd 

 
8 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015. 
9 Spek, 2004. 
10 Bouwer, 1970. 
11 Coert, 1991, p.83. 
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daarbij gebruikt als waterweg waarlangs de turf kon worden afgevoerd. Het jaar 1612 tot heden vormt 
daarom de chronologische afbakening van het historisch waterbeheer.  
 

1.4.3 Thematische afbakening 
Binnen dit onderzoek staat de Oude Vaart centraal. De verschillende landschapstypen en  
-ontwikkelingen binnen het stroomgebied worden daarom hoofdzakelijk in relatie tot de Oude Vaart 
onderzocht. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van dit onderzoek het waterschapserfgoed. Het 
waterschap Drents Overijsselse Delta definieert dit als “het aan de waterschapstaken verbonden 
geheel van historische voorwerpen, gebouwen, kunstwerken, landschap(selementen, patronen en 
structuren), archeologie en archieven.” Het onderzoek naar archeologie en archieven als 
waterschapserfgoed wordt binnen dit onderzoek echter buiten beschouwing gelaten. In paragraaf 1.6 
wordt het begrip waterschapserfgoed verder toegelicht.   
 

 
Afbeelding 1.1: Het stroomgebied van de Oude Vaart met de belangrijkste wateren en plaatsen. 

 

1.5 Stand van het onderzoek 
Het onderzoek heeft hoofdzakelijk betrekking op het landschap van de Oude Vaart, haar historisch 
waterbeheer en waterschapserfgoed. De stand van het onderzoek is daarom onderverdeeld in deze 
thema’s.  
 

1.5.1 Het landschap 
De Oude Vaart stroomt voor het belangrijkste deel door een Drents esdorpenlandschap. Naar dit 
thema is de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan. Ook over het beekdallandschap, dat 
onderdeel is van het esdorpenlandschap, is gepubliceerd.  
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In 1955 verschijnt in het vakblad De Levende Natuur een vierdelige artikelenreeks onder de naam ‘De 
Drentse Beekdalen’. H.J.W. Schimmel, van afdeling Natuurbescherming en Landschap binnen 
Staatsbosbeheer, staat in deze artikelen stil bij vier aspecten van de Drentse Beekdalen. In het eerste 
deel staat de betekenis van de beekdalen voor natuurwetenschap en landschapsschoon centraal.12 
Ook wordt het ontstaan van de beekdalen omschreven, alsmede de ontwikkelingen van de beekdalen 
in de eerste helft van de twintigste eeuw. In het tweede deel gaat Schimmel in op de groenlanden van 
de Drentse beekdalen.13 Het historisch gebruik van de groenlanden en de voorkomende planten-
gemeenschappen worden beschreven. De bosresten en houtwallen staan centraal in het derde 
artikel.14 Ook hier wordt eerst de historische ontwikkeling beschreven. Vervolgens beschrijft Schimmel 
de groenstructuren zoals deze halverwege de twintigste eeuw aangetroffen werden in de Drentse 
beekdalen. In het slotdeel van de reeks besteedt de auteur aandacht aan de beken zelf.15 Het belang 
van de Drentse beken, zowel in geomorfologisch, als hydrobiologisch opzicht, wordt in dit deel nog 
eens benadrukt. Ten slotte worden de ondervindingen besproken van enkele veldbezoeken die hebben 
plaatsgevonden. 
 
In zijn proefschrift uit 1970 doet K. Bouwer onderzoek naar de cultuurlandschapsvormen aan de 
westzijde van het Drents Plateau.16 In het eerste deel gaat Bouwer in op de landschaps- en 
bewoningsvormen in Zuidoost-Friesland. In het tweede deel wordt aandacht besteed aan het 
Zuidwest-Drentse cultuurlandschap en de typerende lint- en esdorpen. In dit laatste deel komen onder 
andere de dorpen Ruinen, Ruinerwold, Havelte en Uffelte aan bod, die (al dan niet gedeeltelijk) binnen 
het onderzoeksgebied vallen. Een ander interessant onderdeel uit het boek is het historische gebruik 
van de groenlanden langs de Oude Vaart. 
 
Een deel van het stroomgebied Oude Vaart valt onder het Nationaal Park Dwingelderveld. In 1986 is 
op initiatief van de belangrijkste beheerders, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, een studie 
uitgevoerd naar dit Drentse heidelandschap.17 Ten grondslag aan deze studie liggen drie rapporten 
over de fysische geografie, geohydrologie en vegetatie van het Dwingelderveld uit 1984. Het 
onderzoek gaat naast deze onderwerpen in op de veranderingen van het landschap, de invloed van de 
mens op het gebied en de landschapsecologie van het Dwingelderveld. 
 
J. Bieleman gaat in ‘Boeren op het Drentse zand’ uit 1987 in op het agrarische gebruik en 
ontwikkelingen van het Drentse esdorpenlandschap tussen 1600 en 1910.18 Het boek bestaat uit twee 
inhoudelijke delen: de bevolking en de bedrijfsvorm. Voornamelijk het tweede deel bevat relevante 
hoofdstukken voor dit onderzoek. Bieleman gaat hier onder andere in op de verschillende aspecten 
van het Drentse beekdal. Zo wordt het historisch gebruik van de groenlanden en de veestapel die men 
daar liet grazen besproken. 
 
In Jonge landschappen 1800-1940 staan verschillende auteurs stil bij enkele landschapstypen die 
relatief recentelijk zijn ontstaan in Nederland. Het tweede hoofdstuk door  P. Thissen gaat daarbij in 
op de regionale verscheidenheid in heideontginningslandschappen tussen 1850-1940.19 Thissen begint 
bij de ontginningsperiode van 1850 tot 1890. In deze periode vonden ontginningswerkzaamheden 
plaats onder afnemende economische en technische beperkingen. Na een inleiding over de kenmerken 
van de ontginningen in dit tijdsbestek behandelt Thissen de regionale verschillen, waaronder ook 

 
12 Schimmel, 1955a. 
13 Schimmel, 1955b. 
14 Schimmel, 1955c. 
15 Leentvaar & Schimmel, 1955. 
16 Bouwer, 1970. 
17 Bakker, Castel, Everts & De Vries, 1986. 
18 Bieleman, 1987. 
19 Thissen, 1994, p. 21-37. 
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Drenthe. In de periodes die hierop volgen houdt Thissen dezelfde structuur aan. Hij vervolgt zijn artikel 
met de ontginningen onder relatief vrije omstandigheden in de periode 1890-1920 en eindigt met de 
periode tussen 1920 en 1960, waarbinnen de overheid veel invloed uitoefende op de ontginningen.  
 
De historisch-geografische studie van Th. Spek uit 2004 beschrijft het ontstaan en de ontwikkelingen 
van het Drentse esdorpenlandschap.20 In tegenstelling tot Bieleman richt Spek zich in dit onderzoek op 
de periode tot circa 1650. Het onderzoek gaat in op de verschillende facetten van het esdorpen-
landschap, waaronder het stroomdallandschap. Daarnaast zijn vier Drentse marken nader onderzocht 
in een detailstudie. Eén van deze locaties is de marke van Ansen, dat zich in het stroomgebied van de 
Oude Vaart bevindt. Spek besteedt in dit hoofdstuk onder andere aandacht aan het 
stroomdallandschap van de Olde Aa, de voorloper van de Oude Vaart. Ook zijn de groenlanden binnen 
de marke onderzocht, waarbij de ontginningsgeschiedenis en het historische grondgebruik aan de orde 
komen. 
 
Over de recentere ruimtelijke ontwikkelingen van Drenthe heeft B. Hanskamp onderzoek gedaan in 
zijn boek ‘Bewogen ruimte’ uit 2012.21 Hanskamp staat onder andere stil bij de ontginningen, 
ruilverkavelingen en waterbeheersing van 1942 tot 1970. Het boek gaat in op de ruimtelijke 
veranderingen in Drenthe en beschrijft daarbij de achterliggende processen. Voornamelijk de 
hoofdstukken over waterbeheersing en ruilverkavelingen zijn voor dit onderzoek relevant, omdat deze 
processen thans nog zichtbaar zijn in het stroomgebied van de Oude Vaart. 
 
Hoewel het een ander gebied betreft, is ‘Landschapsbiografie van de Drentse Aa’ door Th. Spek, H 
Elerie, J.P. Bakker en I. Hoordhoff uit 2015 een bruikbaar werk voor dit onderzoek.22 Het boek gaat in 
op aspecten van de Drentse Aa die ook bij andere Drentse beken, zoals de Oude Vaart, gevonden 
kunnen worden. Zo is in het eerste deel het aardkundige landschap beschreven. De invloed van 
ijstijden op de vorming van het landschap komen aan bod, almede de latere veenvorming. Vervolgens 
wordt het landschap in de prehistorie beschreven, waarbij ingegaan wordt op de eerste bewoners van 
Drenthe, hun leefwijze en de sporen die ze achterlieten. In het derde deel staat het esdorpenlandschap 
centraal. Naast de ontstaansgeschiedenis en ontwikkelingen van de esdorpen, staan de auteurs ook 
stil de bij de verschillende onderdelen van het esdorpenlandschap. Voornamelijk hoofdstuk 9: Stromen 
en overstromen - markeverdeling tekent het beekdal is een interessant hoofdstuk, waarbij de 
verschillende facetten van het beekdallandschap worden toegelicht. Het landschap in de Moderne Tijd 
wordt beschreven in het laatste deel. Hierbij wordt ingegaan op de recentere ruimtelijke 
ontwikkelingen in het gebied.  
 

1.5.2 Het historisch waterbeheer  
Het historisch waterbeheer van de Oude Vaart is veelal beschreven in werken over het waterbeheer 
in de provincie Drenthe. Voornamelijk G.A. Coert heeft belangrijke werken gepubliceerd over hoe 
Drenthe in de voorgaande eeuwen omging met haar waterbeheer. Zijn publicaties en andere 
onderzoeken zijn hieronder beschreven. 
 
Het ‘Gedenkboek van Dr. Ir. P. Tesch M.I.’ uit 1944 vormt een bundel van artikelen die zijn verzameld 
en uitgebracht ter gelegenheid van het bereiken van de 65-jarige leeftijd van M.I. Tesch en zijn veertig 
jaren als wetenschappelijk onderzoeker.23 Eén van de artikelen in het boek is ‘De Drentsche riviertjes 
en het meandervraagstuk’ door Ph.H. Kuenen. In zijn tweedelige stuk behandelt Kuenen eerst de 
kenmerken van nog meanderende Drentse riviertjes. Vervolgens gaat hij in de het ‘meandervraagstuk’, 
waarbij hij de oorzaken van meanderen en het verschuiven van meanders nader onderzoekt.  

 
20 Spek, 2004. 
21 Hanskamp, 2012. 
22 Spek, Elerie, Bakker & Noordhoff, 2015. 
23 Kuenen, 1944. 
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De Rijksoverheid heeft in 1965 het boek ‘Beschrijving van de provincie Drenthe behorende bij de 
waterstaatskaart’ uitgebracht.24 Het is een overzichtswerk dat de Drentse waterstaat samenvat en 
toelicht. Het boek begint bij de geologie van Drenthe. Vervolgens worden de verschillende 
verveningsgebieden beschreven. In het deel over kanalen, vaarten en stromende wateren worden 
onder meer de Oude Vaart, de Drentsche Hoofdvaart en de Beilervaart behandeld. De afwatering van 
de hoofdstroom en zijtakken en de belangrijkste kunstwerken zijn nader toegelicht. De Drentsche 
Hoofdvaart en Beilervaart worden tevens genoemd in het hoofdstuk Watervoorziening, waar 
waterinlaat ten behoeve van landbouw en fabrieken zijn beschreven. Het voormalige waterschap Oude 
Vaart is ten slotte toegelicht in het hoofdstuk Waterschappen. 
 
Ter gelegenheid van het honderd jaar Provinciale Waterstaat in Drenthe is in 1976 het boek “Drenthe 
in de kaart gekeken: Grepen uit de geschiedenis van veen, water en wegen” uitgebracht.25 J. de Haan 
gaat in het eerste deel in op de geschiedenis van veen, turf en water in Drenthe. Vervolgens beschrijft 
G.A.M. van den Muyzenberg in het tweede deel ontwikkelingen van de Drentse wegen. In het derde 
deel gaat W. Houtman in op het onderwerp tol. G.A. Coert besteedt in het slotdeel aandacht aan de 
Drentse grensrivier de Reest.  
 
Over de geschiedenis van waterschappen in Drenthe is in 1984 “Drenthe en zijn waterschappen” 
verschenen door G.A. Coert, die lange tijd werkzaam is geweest bij de Provinciale Waterstaat van 
Drenthe.26 Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van het destijds vijftigjarig bestaan van de Drentse 
Waterschapsbond en gaat in op de ontstaansgeschiedenis van waterschappen in Drenthe. In het 
voorwoord benadrukt Coert dat hoewel de meeste waterschappen in Drenthe in de negentiende en 
twintigste eeuw zijn ontstaan, de zorg voor water in Drenthe al vele eeuwen oud is. Coert staat daarom 
in het eerste deel van het boek stil bij de vroege watergeschiedenis van Drenthe, alvorens de recentere 
waterschapsgeschiedenis van Drenthe wordt beschreven. 
 
Een later werk van Coert is “Stromen en schutten, vaarten en voorden: Geschiedenis van de natte 
waterstaat in Drenthe, 1291-1988” uit 1991.27 In dit deel ligt de focus niet op de waterschaps-
geschiedenis van Drenthe, zoals in zijn eerdere werk, maar op de complete geschiedenis van de natte 
waterstaat in Drenthe. Het boek omvat drie delen. Het eerste deel gaat in op het middeleeuwse 
waterbeheer in Drenthe. De verveningen en aanleg van kanalen die in de Vroegmoderne Tijd tot stand 
kwamen worden behandeld in deel twee. In het laatste deel beschrijft Coert de uitbouw van de 
waterstaat vanaf de negentiende eeuw. 
 
“Leefbaar laagland”, door G.P. van de Ven uit 2003 beschrijft de geschiedenis van het Nederlandse 
waterbeheer en landaanwinning.28 Na de fysisch-geografische toelichting van Nederland gaat het boek 
in op de waterbeheersing in verschillende periodes. Relevante thema’s binnen dit deel zijn de 
veenontginningen uit de middeleeuwen, de latere ontginningen van woeste grond en het ontstaan van 
de waterschappen. Het hoofdstuk Waterbouwkunde gaat in op verschillende typen kunstwerken die 
ook aangetroffen worden in de Oude Vaart. Ten slotte is het hoofdstuk over waterbeheer in Hoog-
Nederland van de laatste twee eeuwen interessant voor dit onderzoek. 
 
H.Th.L. Massop en W.C. Knol hebben in 2005 onderzoek gedaan naar historisch waterbeheer in 
Nederland.29 Inzicht hierin is volgens de auteurs bruikbaar voor introductie, herstel en reconstructie 
van historische watersystemen. Het onderzoek gaat in op het gebruik van verschillende bronnen bij 

 
24 Rijkswaterstaat, 1965. 
25 De Haan, Van den Muyzenberg, Houtman, Coert & Peerbolte, 1976. 
26 Coert, 1984. 
27 Coert, 1991. 
28 Van de Ven, 2003. 
29 Massop & Knol, 2005. 
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onderzoek naar historisch waterbeheer. Zo wordt de toepassing van literatuur, archieven en kaarten 
toegelicht. Het onderzoek richt zich verder op vier hoofdtypen watersystemen die op basis van 
hydrologische kenmerken zijn gedefinieerd. Per type watersysteem zijn de belangrijkste kenmerken 
en veranderingen sinds 1850 beschreven.  
 
In ‘Stromend landschap: Vloeiweidenstelsels in Nederland’ uit 2011 verrichten G.J. Baaijens, E. 
Brinckmann, P.L. Dauvellier en P.C. van der Molen onderzoek naar de historische bevloeiing van de 
Nederlandse beekdalen.30 Het eerste deel gaat in op de ontwikkelingen van bevloeiing door de eeuwen 
heen. Hierin komen ook onderdelen van de Oude Vaart aan bod. Het tweede deel betreft een veldgids, 
waarbij de veldkenmerken van deze historische watersystemen op een rijtje zijn gezet. 
 

1.5.3 Het erfgoed 
Over het onderwerp waterschapserfgoed is nog weinig gepubliceerd. Erfgoed zelf is echter een 
onderwerp waarover veel werken zijn verschenen. Vooral in Engeland is veel onderzoek gedaan naar 
het begrip erfgoed door auteurs als Ashworth en Smith, maar ook Nederlandse auteurs hebben zich 
over dit onderwerp gebogen.  
 
In het artikel ‘Conservation as Preservation or as Heritage’ uit 1997 onderzoekt G.J. Ashworth de 
verschillen tussen de begrippen ‘preservation’ (behoud) en ‘heritage’ (erfgoed).31 Behoud definieert 
Ashworth als de bescherming tegen schade. Het is dus voornamelijk een planningsactiviteit. Het 
beheer in het verleden is daarbij het gevolg van collectieve doelen en de waarborging van belangen 
van individuelen en bedrijven. Erfgoed ziet Ashworth als het hedendaagse gebruik van het verleden 
als gemeengoed. Het is een interpretatie van geschiedenis, herinneringen en relicten. Geschiedenis 
definieert Ashworth hier als een selectieve opname van aspecten uit het verleden. Herinneringen 
kunnen zowel collectief als individueel zijn. Ten slotte worden relicten uitgelegd als overblijfselen van 
het verleden.  
 
Samen met Graham en Tunbridge gaat Ashworth dieper in het op het onderwerp erfgoed in het boek 
‘A Geography of Heritage’.32 Na een introductie van het begrip erfgoed en de context waarin het 
gebruikt wordt, beschrijven de auteurs hoe erfgoed sociaal en politiek wordt ingezet. Vervolgens wordt 
het economische nut van erfgoed beschreven. In het laatste deel worden de verschillende schaal-
niveaus van erfgoed onderzocht, van lokaal tot globaal. Het centrale doel van het boek is het opsporen 
en verklaren van de relaties tussen erfgoed en geografie.  
 
In ‘Uses of heritage’ uit 2006 her-theoretiseert Smith het idee van erfgoed.33 Naast de traditionele 
opvatting van erfgoed dat oud, esthetisch aangenaam en tastbaar is, stelt Smith een alternatieve 
opvatting van erfgoed. Hierin staan thema’s als herinnering, identiteit en plaats centraal. Met dit 
theoretische raamwerk verkent het boek een aantal casestudies, waarin verbanden tussen de 
materiële cultuur en identiteit geïdentificeerd en verkend worden. Smith komt tot de conclusie dat 
mensen actiever en bewuster met erfgoed omgaan dan werd aangenomen.  
 
Grijzenhout heeft in samenwerking met vele andere auteurs in 2007 de geschiedenis van het begrip 
erfgoed onderzocht.34 Het woord erfgoed wordt hedendaags voor een breed scala aan voorwerpen 
gebruikt, van objecten in musea tot archieven en gebouwde monumenten. De oorspronkelijke 
juridische betekenis ervan klinkt volgens Grijzenhout nog in de verte: ‘goed dat men erfelijk bezit’. In 

 
30 Baaijens, e.a., 2011. 
31 Ashworth, 1997. 
32 Graham, Ashworth & Tunbridge, 2000. 
33 Smith, 2006. 
34 Grijzenhout, 2007. 
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het boek wordt nader ingegaan op de herkomst van het begrip, de toepassing ervan en de 
verschillende soorten erfgoed. 
 
In 1999 is projectbureau Belvedere opgericht door vier ministeries naar aanleiding van de Nota 
Belvedere. De nota uit 1999 diende de spanning tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ordening weg te 
nemen. Het projectbureau heeft tot 2010 onderzoek gedaan naar de inzet van erfgoed in ruimtelijke 
opgaven. Zo stellen ze dat wanneer een waterschap opzoek gaat naar een waterbergingsgebied, de 
kans groot is dat op oude kaarten een oplossing voor dit hedendaagse probleem is te vinden.35 In het 
boek ‘Peilwaarden’ dat het bureau in 2010 uitbracht wordt de rol van erfgoed in actuele wateropgaven 
nader onderzocht.36 Aan de hand van dertien voorbeeldprojecten laat het boek zien hoe er binnen 
waterschappen wordt omgegaan met cultuurhistorie.  
 
‘Het erfgoeduniversum’ uit 2014 van M. Halbertsma en M. Kuipers staat stil bij de theorie en praktijk 
van cultureel erfgoed.37 Volgens de auteurs zijn cultuur en erfgoed nauw met elkaar verbonden, wat 
leidt tot de term cultureel erfgoed. Zowel materieel als immaterieel erfgoed wordt behandeld in het 
boek en de toekomst ervan. De rol van erfgoedexperts en erfgoedconsumenten wordt nader toegelicht 
en de veranderde kijk van op het erfgoed als objecten en tradities.  
 
In 2013 werd in Amsterdam de conferentie Protecting Deltas, Heritage Helps! gehouden. Het doel van 
deze conferentie was om bruggen te bouwen tussen de water- en cultuursector om de delta’s in de 
wereld te beschermen. De verschillende papers die hier gepresenteerd werden hebben in 2015 geleid 
tot het boek ‘Water & Heritage’.38 De 24 internationale casestudies die hierin zijn opgenomen 
beschrijven de relaties tussen gemeenschappen, erfgoed en water. De bundel behandelt verschillende 
kwesties en strategieën in verschillende culturen en contexten. De kern die in elke case terugkomt is 
het esthetische, technische, sociale en economische belang van de relatie tussen water en erfgoed. 
 
H. Bleumink en J. Neefjes hebben voor STOWA in 2018 het ‘Handboek beken en erfgoed’ uitgebracht.39 
Het boek biedt handvatten voor waterbeheerders over de meerwaarde van een historische analyse bij 
ruimtelijke opgaven zoals verdrogingsbestrijding, waterberging en natuurherstel. Het eerste deel gaat 
in de het landschap en erfgoed van beken. In het tweede deel wordt ingegaan op de verschillende 
manieren van cultuurhistorisch en landschappelijk onderzoek, hoe dit verwerkt kan worden tot een 
strategie en het uiteindelijke ontwerp. Het laatste deel beschrijft de vele manieren van historisch 
gebruik van beekdalen, de verscheidenheid aan landschapstypen en regionale accenten. 
 

1.5.4 Onderzoeksmogelijkheden 
De stand van het onderzoek laat zien dat er al veel gepubliceerd is over het landschap waar de Oude 
Vaart onderdeel van uit maakt, het historisch waterbeheer en erfgoed. Een onderzoek waarin het 
landschap van de Oude Vaart centraal staat is er echter nog niet. Ook binnen de literatuur van 
historisch waterbeheer zijn leemtes te ontdekken. Zo wordt vaak de waterloop van de Oude Vaart 
beschreven, maar wordt nauwelijks gekeken naar het gehele stroomgebied van de Oude Vaart. In 
sommige werken wordt de Oude Vaart tot Beilen beschreven, waarbij de bovenloop tot Orvelte niet 
aan de orde komt.  
 
De hierboven beschreven leemtes bieden mogelijkheden voor onderzoek naar het landschap, 
historisch waterbeheer en erfgoed van de Oude Vaart. In deze scriptie staan deze thema’s dan ook 
centraal. Eerst zal de historisch-landschappelijke opbouw van de Oude Vaart uiteengezet worden. 

 
35 Peperstraten, 2004, p. 6-9. 
36 Projectbureau Belvedere, 2010. 
37 Halbertsma & Kuipers, 2014. 
38 Willems & Van Schaik, 2015. 
39 Bleumink & Neefjes, 2018. 
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Daarna wordt ingegaan op het historisch waterbeheer. Ten slotte wordt het waterschapserfgoed van 
de Oude Vaart onderzocht en de rol ervan binnen opgaven. 
 

1.6 Theoretisch kader 
Erfgoed is een veelgebruikte term die op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Waarvan de 
een zegt dat het wel erfgoed is, vindt de ander dat niet. Maar wat is nu precies de definitie van erfgoed? 
En wat is het verschil tussen watererfgoed en waterschapserfgoed? In deze paragraaf worden de 
termen erfgoed, watererfgoed en waterschapserfgoed nader toegelicht.  
 

1.6.1 Erfgoed  
 
erf·goed (het; o; meervoud: erfgoederen) 
 
1     dat wat is overgebleven uit het verleden, m.n. dingen van historische of culturele waarde: 
 cultureel erfgoed 40 
 
Op bovenstaande wijze beschrijft het Van Dale woordenboek de term erfgoed. Volgens Graham e.a. 
werd het woord erfgoed tot een paar decennia geleden enkel gebruikt om een erfenis te beschrijven. 
De reeks betekenissen van het woord is in tussentijd flink uitgebreid en omvat tegenwoordig bijna elke 
vorm van intergenerationele uitwisseling of relatie. Volgens de auteurs is het in verband brengen van 
aspecten uit het verleden en het verzamelen, bewaren en documenteren van archieven en 
overblijfselen uit het verleden geen erfgoed. Pas wanneer deze handelingen zich richten op de 
manieren waarop we het verleden nu gebruiken, of hoe aspecten uit het heden worden geprojecteerd 
in toekomstige scenario’s, houden we ons bezig met erfgoed.41  
 
Erfgoed is dus een blik vanuit het heden, terug naar het verleden of vooruit naar de toekomst. Maar 
de blik waar vanuit men kijkt is wazig, onduidelijk en gevormd door hedendaagse zorgen en neigingen. 
Het gezichtsveld is verder beperkt tot een selectieve blik op een klein deel van het mogelijke verleden 
of de beoogde toekomst.42 Deze theorie sluit aan op het model van Ashworth (afb. 1.2). Hij stelt dat 
erfgoed een interpretatie is van geschiedenis, geheugen en relicten. Erfgoed wordt dan ook 
omschreven als het eigentijds gebruik van het verleden als handelswaar of gemeengoed. Het verleden 
wordt gedefinieerd als alles wat er is gebeurd. De geschiedenis is daarbij een opname van selectieve 
aspecten van het verleden, het geheugen zijn collectieve en individuele herinneringen aan het 
verleden en overblijfselen van het verleden in het heden.43 
 
Volgens Smith wordt erfgoed vaak in verband gebracht met oude, grote, monumentale en esthetisch 

aantrekkelijke plekken, gebouwen en voorwerpen. Dit komt volgens haar door een ‘hegemonisch 

geautoriseerd erfgoed discours’, waarbij erfgoed voornamelijk wordt beoordeeld op grote verhalen 

van natie en klasse enerzijds en technische expertise en esthetisch oordeel anderzijds. Smith pleit 

ervoor om met een andere blik naar erfgoed te kijken, waarbij erfgoed een culturele praktijk is, 

betrokken bij de constructie en regulering van een reeks waarden en opvattingen.44 

Erfgoed kan volgens Grijzenhout zowel een materiële als een immateriële betekenis hebben. Het 
materiële heeft betrekking op bijvoorbeeld voorwerpen, gebouwen of historische landschaps-
elementen. De immateriële betekenis wordt in verband gebracht met onder andere de geestelijke 

 
40 Van Dale. 
41 Graham, e.a., 2000, p. 1-2. 
42 Ibidem, p. 2. 
43 Ashworth, 1997, p. 92-95. 
44 Smith, 2006, p. 1-11. 
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erfenis van een denker, tradities of geloof. Erfgoed dat van culturele waarde is wordt aangeduid als 
cultureel erfgoed. Ook dit kan zowel materieel als immaterieel zijn. Grijzenhout stelt dat we erfgoed 
levend willen houden, door het bijvoorbeeld te gebruiken.45 
 

 
Afbeelding 1.2: Het model van Ashworth waarin het begrip erfgoed (heritage) wordt toegelicht (Ashworth, 1997). 

 
Het Handboek Beken en Erfgoed omschrijft erfgoed als ‘alles wat van waarde is dat we willen 
doorgeven aan volgende generaties’.46 Bij ruimtelijke (water)projecten wordt het begrip cultureel 
erfgoed veel gebruikt voor historische elementen in het landschap. Dit betreffen archeologische 
waarden, bouwkundige waarden en historisch-landschappelijke waarden. Bij het eerste gaat het om 
resten van vroegere culturen die zich in de bodem bevinden, zoals resten van een verloren neder-
zetting. Bouwkundige waarden betreffen historisch gebouwde objecten en elementen, zoals 
boerderijen, bruggen, sluizen en landgoederen. De ontstaansgeschiedenis van het landschap door 
vroegere menselijke activiteiten staat centraal bij historisch-landschappelijke waarden. Het gaat hier 
om gebieden, structuren, lijnen en punten.47 
 
De Erfgoedwet heeft het woord cultureel erfgoed als volgt gedefinieerd: ‘Uit het verleden geërfde 
materiële en immateriële bronnen, in de loop van de tijd tot stand gebracht door de mens of ontstaan 
uit de wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen, onafhankelijk van het bezit ervan, 
identificeren als een weerspiegeling en uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende waarden, 
overtuigingen, kennis en tradities, en die aan hen en toekomstige generaties een referentiekader 
bieden.’ 48 
 

1.6.2 Watererfgoed 
Het waterschap Reest en Wieden, dat in 2016 samen met waterschap Groot Salland is gefuseerd tot 
waterschap Drents Overijsselse Delta, heeft in 2008 een actieplan watererfgoed opgezet. Deze wordt 
nog steeds door het huidige waterschap gehanteerd. Hierbinnen is een methode opgezet om 

 
45 Grijzenhout, 2007, p. 1-5. 
46 Bleumink & Neefjes, 2018, p. 17. 
47 Ibidem. 
48 Ros & Zomer, 2018, p. 9. 
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watererfgoed te categoriseren, waarbij is vastgesteld hoe het waterschap omgaat met de elementen 
uit die categorieën. Eén van de criteria bij het categoriseren is de mate waarin het element 
cultuurhistorische waarde vertegenwoordigd. Een nadere omschrijving van het begrip erfgoed komt 
hier niet terug.49 
 
WDODelta verstrekt subsidie voor watererfgoed dat zich binnen haar beheersgebied bevindt. Het 
waterschap geeft ook binnen deze regeling geen definitie van het begrip watererfgoed. Wel is 
vastgesteld dat voor aanmerking van subsidie het watererfgoedelement cultuurhistorische waarde 
moet hebben.50  
 
In de masterscriptie van M. van Kouwen uit 2015 is onderzoek verricht naar het begrip watererfgoed.51 
Van Kouwen komt in haar onderzoek tot de conclusie dat dit begrip nergens duidelijk is vastgesteld. 
Aan de hand van interviews met experts en de bestaande literatuur komt zij tot een eerste opzet voor 
een begripsomschrijving. Zij definieert watererfgoed als: ‘alle erkende overgeleverde objecten, 
structuren, kennis en verhalen uit het verleden die toebehoren aan (oude) watersystemen en die ingaan 
op hoe men in het verleden met water is omgegaan’.52  
 
In de bovenstaande definitie wordt watererfgoed omschreven als erfgoed dat gekoppeld is aan het 
historisch waterbeheer. Over de betekenis van historisch waterbeheer hebben Massop en Knop in 
2005 een definitiestudie uitgevoerd.53 Zij omschrijven historisch waterbeheer als ‘de kwantitatieve en 
kwalitatieve beschrijving van de werking van de watersystemen in het verleden, inclusief de 
afzonderlijke elementen hiervan. Ook valt hieronder het beschrijven van ingrepen en de effecten op de 
hydrologische en landgebruikfuncties.’ 54 
 

1.6.3 Waterschapserfgoed 
In het meest recente erfgoed-gerelateerde beleidsstuk van WDODelta komt de term watererfgoed niet 
voor. In plaats daarvan wordt gesproken over waterschapserfgoed. Het document geeft een definitie 
van het begrip, waarbij waterschapserfgoed wordt omschreven als ‘het aan de waterschapstaken 
verbonden geheel van historische voorwerpen, gebouwen, kunstwerken, landschap(selementen, 
patronen en structuren), archeologie en archieven’.55 
 
Bij waterschapserfgoed ligt de nadruk dus op de waterschapstaken. Het verschilt hierin met 
watererfgoed, dat gericht is op het historische waterbeheer. Onder de waterschapstaken valt het 
verzorgen van voldoende water, schoon water en waterveiligheid.56 Omdat de waterschapstaken 
veelal verbonden zijn met waterbeheer, is er veel overlap tussen watererfgoed en waterschaps-
erfgoed. Toch is watererfgoed niet automatisch ook waterschapserfgoed en andersom. Een historisch 
kanaal, dat in eigendom en beheer is van een provincie, kan bijvoorbeeld wel aangemerkt worden als 
watererfgoed, maar wordt niet aangewezen als waterschapserfgoed. Het object is immers niet 
verbonden aan de waterschapstaken. Andersom kan een historische weg, dat in beheer en eigendom 
is van het waterschap, wel aangewezen worden als waterschapserfgoed. Het is namelijk verbonden 
aan de waterschapstaken, maar niet aan het watererfgoed, omdat het geen historisch waterbeheer 
betreft.  
 

 
49 Waterschap Reest en Wieden, 2008, p. 5-6. 
50 Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2016. 
51 Van Kouwen, 2015, 82-84. 
52 Ibidem, p. 84. 
53 Massop & Knop, 2005. 
54 Ibidem, p. 12. 
55 Algemeen Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2019, p. 1. 
56 Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2020b. 
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Hoe de verschillende typen erfgoed zich tot elkaar verhouden is schematisch weergeven in het 
onderstaande model (afb. 1.3). 

 

 

Afbeelding 1.3: Model waarin is weergeven hoe erfgoed, waterschapserfgoed en watererfgoed zich tot elkaar verhouden. 

 

1.7 Onderzoeksmethoden 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn verschillende methoden gebruikt, zoals literatuur-
studie, archiefonderzoek, interviews en veldonderzoek. Bij de hantering van deze methoden is gebruik 
gemaakt van allerlei bronnen. Primaire bronnen, zoals archieven en kaarten, en secundaire bronnen, 
zoals literatuur, maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Maar ook personen zijn waardevolle 
bronnen binnen dit onderzoek. Per thema zijn de te gebruiken methoden en bronnen verder 
uitgewerkt. 
 

1.7.1 Thema 1: De landschappelijke opbouw 
Bij het eerste thema is voornamelijk gebruik gemaakt van literatuur en kaartmateriaal. Aanvullend 
hebben veldbezoeken plaatsgevonden in het stroomgebied. Voor het eerste deel, waar de natuurlijke 
ondergrond wordt beschreven, vormen fysisch-geografische kaarten een belangrijke bron van 
informatie. Ook is DINOloket geraadpleegd voor geologische informatie van het gebied. Voor nadere 
verklaring van de bevindingen heeft literatuurstudie plaatsgevonden. Belangrijke werken hierbij zijn 
Het groot profielenboek 57, De vorming van het land 58 en Landschappen van Nederland 59. Het tweede 
deel van dit thema beschrijft de ontwikkeling van het cultuurlandschap. Historisch-topografische 
kaarten zijn hierbij een belangrijke bron. Daarnaast biedt de literatuur over cultuurlandschap in de 
omgeving van de Oude Vaart, zoals deze ook in de stand van het onderzoek is beschreven, de nodige 
informatie. 
 
 
 

 
57 Van Zijverden & De Moor, 2014. 
58 Stouthamer, e.a., 2015. 
59 Jongmans, Van den Berg, Sonneveld, Peek & Van den Berg van Saparoea, 2015. 
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1.7.2 Thema 2: Het historisch waterbeheer  
In het tweede thema is het historisch waterbeheer van de Oude Vaart onderzocht. Literatuurstudie, 
kaartenanalyse en archiefonderzoek zijn binnen dit thema de belangrijkste methoden. Literatuur over 
dit onderwerp, zoals de werken van Coert, en historische kaarten zijn binnen dit onderdeel een 
belangrijke bron. Ten slotte zijn archieven geraadpleegd. Hier ligt aanvullende informatie over de 
ingrepen in het watersysteem van de Oude Vaart.  
 

1.7.3 Thema 3: Het waterschapserfgoed  
Het waterschapserfgoed binnen het stroomgebied van de Oude Vaart staat centraal in het derde 
thema. Eerst is uitgezocht welke objecten, structuren en patronen binnen het stroomgebied al zijn 
aangemerkt als waterschapserfgoed. Hiervoor zijn interne bronnen en deskundigen van het 
waterschap geraadpleegd. Vervolgens is deze lijst aangevuld met nieuw waterschapserfgoed. Hierbij 
is gebruikt gemaakt van de bevindingen uit het vorige thema. Aanvullend vonden gesprekken plaats 
met experts binnen waterschap Drents Overijsselse Delta en zijn (waterschaps)archieven geraad-
pleegd. Ook is gebruikt gemaakt van fysisch-geografische kaarten, historisch-topografische kaarten en 
bestaande literatuur over dit onderwerp, zoals deze is beschreven in de stand van het onderzoek. Ten 
slotte hebben veldbezoeken plaatsgevonden, waarbij het (potentiële) waterschapserfgoed is bezocht. 
 

1.7.4 Thema 4: De betekenis van waterschapserfgoed in wateropgaven 
Voor een deeltraject van de Oude Vaart is de betekenis van het waterschapserfgoed in wateropgaven 
onderzocht. Hiervoor zijn eerst de opgaven die het waterschap heeft in dit gebied uitgezocht. Dit is 
gebeurd door interne bronnen en deskundigen binnen het WDODelta te raadplegen. Vervolgens zijn 
de bestaande ontwerpplannen van WDODelta geanalyseerd en is een alternatief plan opgesteld voor 
één van deze plannen. Hierbij is gebruik gemaakt van de deskundigen binnen het WDODelta, 
literatuurstudie, historische kaartenanalyse en archiefonderzoek, aangevuld met veldbezoeken. 
 
In tabel 1.1 zijn per deelvraag de te hanteren methoden en bronnen weergeven. 
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Onderzoeksvragen Methoden Bronnen 
Thema 1: Landschappelijke ontwikkeling van de Oude Vaart 

1.1 Hoe is de natuurlijke 
ondergrond van de Oude Vaart 
op hoofdlijnen ontstaan? 

- Literatuurstudie 
- Kaartenstudie 

- Literatuur (fysische-
geografie)  
- Fysisch-geografische kaarten 
en gegevens 

1.2 Hoe heeft het 
cultuurlandschap van de Oude 
Vaart zich op hoofdlijnen 
ontwikkeld? 

- Veldonderzoek 
- Literatuuronderzoek 
- Historische kaartenanalyse 

- Literatuur (historie/landschap 
stroomgebied) 
- Historisch-topografische 
kaarten 

Thema 2: Historische waterbeheer van de Oude Vaart 

2.1 Welke menselijke ingrepen 
in het watersysteem van de 
Oude Vaart zijn er in de loop 
der eeuwen gedaan? 
 

- Literatuurstudie 
- Kaartenstudie 
- Archiefonderzoek 

Literatuur (historisch 
waterbeheer) 
- Historisch-topografische 
kaarten 
- Archieven 

Thema 3: Waterschapserfgoed van de Oude Vaart 

3.1 Welke objecten, structuren 
en patronen zijn binnen het 
stroomgebied aangemerkt als 
waterschapserfgoed? 

- Literatuurstudie 
- Interview WDODelta 

- Literatuur 
(waterschapserfgoed binnen 
WDODelta) 
- Deskundigen WDODelta (op 
gebied van 
waterschapserfgoed) 

3.2 Welke objecten, structuren 
en patronen zijn relevant om 
aangewezen te worden als 
waterschapserfgoed? 

- Veldonderzoek 
- Literatuurstudie 
- Kaartenstudie 
- Interviews WDODelta  
- Archiefonderzoek 

- Literatuur (historie/landschap 
stroomgebied en erfgoed) 
- Historisch-topografische 
kaarten 
- Fysische-geografische kaarten 
- Deskundigen WDODelta (op 
gebied van beheer en erfgoed) 
- Archieven 

Thema 4: De betekenis van waterschapserfgoed in wateropgaven 

4.1 Welke wateropgaven 
liggen er in het deelgebied? 

- Literatuurstudie 
- Interviews WDODelta 

- Literatuur 
(waterschapsopgaven) 
- Deskundigen WDODelta 
(uitvoering opgaven) 

4.2 Op welke manier kan het 
waterschapserfgoed gebruikt 
worden in deze opgaven? 
 

- Literatuurstudie 
- Interviews WDODelta 
- Kaartenstudie 
- Archiefonderzoek 
- Veldonderzoek 

- Literatuur (historie/landschap 
stroomgebied en erfgoed) 
- Deskundigen WDODelta 
(uitvoering opgaven) 
- Historisch-topografische 
kaarten 
- Fysische-geografische kaarten 
- Archieven 
- Veldonderzoek 

Tabel 1.1: Deelvragen met de gebruikte methoden en bronnen om deze te beantwoorden. 
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2. De landschappelijke 

opbouw 
  

Het landschap nabij Uffelte, ten oosten van de Oude Vaart. 
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2.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat in op de landschappelijke opbouw van het stroomgebied van de Oude Vaart. In 
paragraaf 2.2 is de fysische geografie beschreven. Hierin staat deelvraag 1.1 ‘Hoe is de natuurlijke 
ondergrond van de Oude Vaart op hoofdlijnen ontstaan?’ centraal. Deelvraag 2.1 ‘Hoe heeft het 
cultuurlandschap van de Oude Vaart zich op hoofdlijnen ontwikkeld?’ staat centraal in paragraaf 2.3, 
waarin de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de aanwezige landschapstypen is beschreven.  
 

2.2 De vorming van de natuurlijke ondergrond  
De vorming van landschappelijke ondergrond van de Oude Vaart heeft zich hoofdzakelijk afgespeeld 
in het huidige geologische tijdvak en die daarvoor, respectievelijk het Holoceen en Pleistoceen. 60 In 
het Pleistoceen zijn de laatste en voorlaatste ijstijden de meest relevante periodes voor dit onderzoek. 
 

Tijdvak Tijd Tijd geleden (jaar BP) 

Holoceen  0 - 11.700 

Pleistoceen Weichselien 11.700 - 115.000 

Eemien 115.000 - 130.000 

Saalien 130.000 - 380.000 
Tabel 2.1: Belangrijkste geologische tijdvakken binnen dit onderzoek. 

 

2.2.1 Het geplooide landschap van het Saalien 
Zo’n 380.000 jaar geleden begon de voorlaatste ijstijd. Deze periode wordt aangeduid als het Saalien. 
Een grote ijskap bedekte de noordelijke helft van Nederland. Dit gebeurde in verschillende fases. In de 
eerste fase kwam het ijs tot het zuiden van Drenthe. Daarna schoof het ijs door tot het midden van het 
land, waarbij grote stuwwallen als de Veluwe en Utrechtse heuvelrug werden gevormd. In de laatste 
fase veranderde de stroomrichting van het ijs waarbij de Hondsrug werd gevormd.61  
 
De ijskap nam sedimenten mee vanuit Scandinavië die samen met lokale sedimenten onder de ijskap 
werden fijngemalen en samengeperst tot een mengsel van klei, zand, leem, grind en stenen. Deze 
slecht waterdoorlatende laag wordt grondmorene of keileem genoemd. In Drenthe heeft zich een 
groot keileemplateau ontwikkeld dat bekend staat als het Drents Plateau. Deze wordt op geologische 
kaarten aangeduid als de Formatie van Drenthe, Laagpakket van Gieten (afb. 2.1). Het stroomgebied 
van de Oude Vaart bevindt zich grotendeels op dit plateau. Met het landijs kwamen ook Scandinavische 
stenen mee die na het smelten van het landijs achterbleven als zwerfkeien.62 
 
Tijdens de eerste fase van deze ijstijd kwam de ijskap zoals gezegd tot het zuiden van Drenthe. Hierbij 
werd voor de ijskap uit grond opgestuwd tot stuwwallen. In de tweede fase breidde het ijs zich verder 
uit over Nederland, waarbij de eerder gevormde stuwwallen door het ijs werden overreden. Bij het 
overrijden werd de langwerpige vorm van de stuwwallen gecreëerd in de richting die het ijs bewoog 
(noordoost-zuidwest) en werd op de stuwwallen keileem afgezet. Deze keileemruggen worden ook 
wel drumlins genoemd. Binnen de wetenschap bestaan twijfels over het feit dat de Havelterberg en 
Bisschopberg aan de westkant van de Oude Vaart ook daadwerkelijk drumlins zijn.63 Naast deze relatief 
hoge keileemruggen zijn binnen het stroomgebied enkele kleinere drumlin-achtige keileemruggen 
waarneembaar (afb. 2.3, legenda-eenheid grondmorenerug of plateaus). 
 
 
 

 
60 Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015. 
61 Stouthamer, e.a., 2015, p. 197-198; Van Zijverden, e.a., 2014, p. 42.   
62 Jongmans, e.a., 2015, p. 233; Stouthamer, e.a., 2015, p. 183-190; Van Zijverden, e.a., 2014 p. 45. 
63 Jongmans, e.a., 2015, p. 223-224; Stouthamer, e.a., 2015, p. 189; Van Zijverden, e.a., 2014 p. 46. 
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Afbeelding 2.1: Geologische kaart van het stroomgebied. In het keileemplateau heeft zich een vertakt beekdalstelsel 
ingesneden dat later is opgevuld met veen. Ten westen van het stroomgebied bevinden zich gestuwde afzettingen met keileem 
(al dan niet drumlins). Boven op de keileem en premorale zanden (Fm. v. Drachten) heeft zich op veel plekken dekzand afgezet. 
Een deel hiervan is later opnieuw gaan verstuiven. 

 

2.2.2 Het erosielandschap van het Weichselien 
Na het Saalien volgde een warmere periode die het Eemien wordt genoemd. Na dit interglaciaal volgde 
ongeveer 115.000 jaar geleden de laatste ijstijd die bekend staat als het Weichselien. Tijdens deze 
ijstijd bereikte het landijs Nederland niet. Wel waren de omstandigheden destijds erg koud.64  
 
Tijdens deze periglaciale periode werd een deel van het eerder afgezette keileem opgeruimd door 
invloeden van wind en water. In deze erosiedalen ontstonden later de Drentse beken (afb. 2.2). Ook 
deed de wind zand en fijne sedimenten verwaaien, wat leidde tot de vorming van metersdikke lagen 
dekzand. Tussen de beekdalen ontstonden relatief hooggelegen dekzandruggen. Ook andere vormen 
zoals dekzandlaagtes, -vlaktes, -welvingen en dekzandkopjes werden gevormd (afb. 2.3). Ze worden 
op geologische kaarten aangeduid als de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden. Wanneer deze 
dekzanden later weer zijn gaan verstuiven worden ze aangeduid met het laagpakket van Kootwijk.65 
 
 

 
64 Van Zijverden, e.a., 2014, p. 48. 
65 Jongmans, e.a., 2015, p. 262; Stouthamer, e.a., 2015, p. 184-210; Van Zijverden, e.a., 2014, p. 48-50. 
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Afbeelding 2.2: Hoogtekaart van het onderzoeksgebied. Het stroomgebied kent een hoogteverschil van 22 meter tussen het 
hoogste en laagste punt. In het relatief hooggelegen kleileemplateau heeft zich een stelsel van laaggelegen stroomdalen 
uitgesneden. 

 
Gedurende het Weichselien was de bodem lange tijd bevroren, de zogeheten permafrost. Op plekken 
waar grondwater onder druk stond en de  permafrost  niet  geheel  gesloten  was,  werd  een  onder-
grondse  ijslens gevormd.  Deze  groeide uiteindelijk tot ver boven het omliggende maaiveld tot een 
zogenoemde pingo. Wanneer de afdekkende laag grond op de ijsheuvel openscheurde, kwam het ijs 
bloot te liggen waarna het ging smelten. Nadat de pingo volledig was afgesmolten bleef een diepe 
laagte over, omgeven door een ringwal. Deze pingoruïnes bleven als meertjes achter in het landschap 
die later verlandden. Ze komen veel voor in bovenstroomse gedeeltes van kleine zijdalen.66 
 

 
66 Jongmans, e.a., 2015, p. 253; Stouthamer, e.a., 2015, p. 215-217; Van Zijverden, e.a., 2014, p. 50. 
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Afbeelding 2.3: Geomorfologische kaart van het onderzoeksgebied. De kaart laat de verschillende landsvormen zien die het 
gebied rijk is. De invloed van de laatste twee ijstijden zijn duidelijk zichtbaar in de vele verschijningsvormen van grondmorene 
(keileem), dekzanden en ronde/ovale laagtes (waaronder pingoruïnes). 

 

2.2.3 Het groene landschap van het Holoceen 
Ongeveer 11.700 jaar geleden begon het huidige geologische tijdvak, het Holoceen. Tijdens deze 
periode, na de laatste ijstijd, werd het natter en steeg de temperatuur tot ongeveer de huidige 
waarden. De zachtere klimatologische omstandigheden lieten het landijs smelten en zorgde zo voor 
een stijging van de zeespiegel.  
 
Aan het einde van het Weichselien bestond Nederland nog uit een open landschap met voornamelijk 
kruiden. De voorkomende boomsoorten, berk en den, breidden zich aan het begin van het Holoceen 
als eerste uit. Zo’n 9.000 jaar geleden werden de ontstane dennenbossen geleidelijk vervangen door 
loofbossen met soorten als eik, es, hazelaar, linde en iep. Op de drogere gronden kwamen daar later 
ook nog beuk en haagbeuk bij. Op de nattere gronden breidde els zich juist sterk uit (afb. 2.4). 67  
 

 
67 Stouthamer, e.a., 2015, p. 229-237. 
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Afbeelding 2.4: Pollendiagram van Nederland in het Holoceen. De diagram laat een duidelijke verschuiving zien van kruiden, 
den en berk in het begin van het Holoceen naar andere loofsoorten later in het Holoceen. 

 
De klimatologische veranderingen, waarbij het milieu natter werd, zorgden ervoor dat er veenvorming 
plaatsvond. De afbraak van organisch materiaal wordt namelijk vertraagd in natte en vochtige milieus. 
Wanneer de afbraak van plantenresten langzamer gaat dan de ophoping ervan ontstaat veen. Door de 
overgang van naald- naar loofbossen werd de verdamping namelijk sterk verminderd. Daarnaast 
veroorzaakte de zeespiegelstijging tot diep landinwaarts een stijging van het grondwaterpeil.68  
 
Door vernatting op ondoordringbare lagen van keileem vond ook op de hogere Pleistocene 
zandgebieden veenvorming plaats. Voornamelijk in de beekdalen ontwikkelde zich veen. Daarnaast 
vulden de uitblazingslaagten en pingoruïnes zich met veen tot vennen of veentjes. Deze veenvorming 
is in het stroomgebied van de Oude Vaart ook duidelijk zichtbaar (afb. 2.5). Lokale organische 
afzettingen (veen) worden tot de Formatie van Nieuwkoop gerekend. Op de hogere zandgronden heeft 
deze laag zich hoofdzakelijk ontwikkeld op oudere dekzanden die tot de Formatie van Boxtel horen.69 
 

 
68 Jongmans, e.a., 2015, p. 545-546; Stouthamer, e.a., 2015, p. 237. 
69 Jongmans, e.a., 2015, p. 552; Stouthamer, e.a., 2015, p. 253-287. 
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Afbeelding 2.5: Paleogeografische kaarten van het stroomgebied in het Holoceen. De grootschalige veenvorming in de 
beekdalen en andere laagtes vanaf het Midden-Holoceen is duidelijk zichtbaar. 

 
Naast veenvorming vonden ook andere bodemontwikkelende processen plaats in het Holoceen (afb. 
2.6). Zo vond in het merendeel van de dekzandgronden binnen het stroomgebied uitspoeling/ 
podzolering plaats. Door dit proces van uitspoeling, verplaatsing en neerslag van organische stof, ijzer 
en aluminium zijn podzolgronden ontwikkeld. Wanneer het moedermateriaal arm was, zijn door dit 
proces humuspodzolgronden ontstaan. Bij rijker moedermateriaal werden moderpodzolgronden 
gevormd. In het stroomgebied bevatten alle moderpodzolgronden een cultuurdek dat door menselijk 
handelen is ontstaan. Deze gronden worden aangeduid als loopodzolgronden. Wanneer bodems een 

9000 v. Chr. 5500 v. Chr. 

3850 v. Chr. 2750 v. Chr. 

1500 v. Chr. 100 n. Chr. 
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cultuurdek van meer dan een halve meter dikte bevatten worden ze geclassificeerd als 
enkeerdgronden (par. 2.3).70  
 
Mineralen die uit de podzolgronden spoelden, konden op lagergelegen plekken accumuleren. Waar 
dit gebeurde zijn beek- en gooreerdgronden ontwikkeld. Ze zijn op de hogere gedeelten van het 
beekdal gelegen. Op de lagere delen van het beekdal hebben zich voornamelijk veengronden gevormd. 
Wanneer het veendek dun is, wordt dit aangeduid als moerige gronden. Ten slotte worden bodems 
die weinig zijn ontwikkeld ingedeeld onder de vaaggronden. Het betreffen voornamelijk voormalige 
stuifzandgronden.71 
 
 

 
Afbeelding 2.6: Bodemkaart van het stroomgebied. In het dekzand hebben zich voornamelijk tot podzolbodems ontwikkeld. 
Op sommige plekken zijn deze later gaan verstuiven. In het beekdal zijn eerdgronden en venige gronden dominant. Bij de 
dorpen liggen de rijkere gronden met een cultuurdek. 

 

  

 
70 Jongmans, e.a., 2015, p. 95-110; Van Zijverden, e.a., 2014, p. 46-57 & 302-313. 
71 Jongmans, e.a., 2015, p. 110. 
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2.3 Het cultuurlandschap 
Het merendeel van het stroomgebied van de Oude Vaart maakt onderdeel uit van het Drentse 
esdorpenlandschap.72 De eerste structuren en elementen van dit landschap ontstonden in de Vroege 
Middeleeuwen. De Drentse gronden werden echter al duizenden jaren hiervoor bewoond.73 
 

2.3.1 Prehistorische bewoning  
Tijdens het Neolithicum, vanaf 4.300 v.Chr., verspreidde de landbouw zich uit over de Nederlandse 
zandgronden. Tijdens deze periode werd Drenthe bewoond door de Swifterbantcultuur en later de 
Trechterbekercultuur. Men vestigde zich op de armere dekzandgronden, omdat deze dunner bebost 
waren en daardoor gemakkelijker te bewerken. De eerste boeren in Drenthe verbouwden op hun 
kleine akkers gewassen als tarwe, gerst, lijnzaad en linzen en hielden runderen, schapen, geiten en 
varkens. Daarnaast bleef men bessen, paddenstoelen en ander voedsel verzamelen en was de jacht op 
wild nog een wezenlijk onderdeel van hun leven. De bosbeweiding en loofvoederwinning gaf de aanzet 
tot ontbossing. Op de open plekken ontstonden gras- en kruidenrijke vegetaties. Een ander duidelijk 
spoor dat de bewoners uit die tijd in het landschap achterlieten zijn de hunebedden.74 
 
In het Laat-Neolithicum, rond 3.000 v.Chr., verlegde de focus zich meer naar het gemengde boeren-
bedrijf met veeteelt en ploeglandbouw. De bouw van de hunebedden maakte plaats voor graf-
heuvels.75  
 

 
Afbeelding 2.7: Grafheuvel in het Dwingelderzand. De grafheuvel ligt in een complex van meerdere grafheuvels (afb. 2.8). 

 
De ontbossing schreed voort, waarbij de eerste kleine heidevelden ontstonden.76 In de daarop-
volgende Bronstijd en IJzertijd was er op de hogere zandgronden van het Drents Plateau vrijwel geen 
sprake meer van onaangetast bos. De moerasgebieden bleven daarentegen tot ver in de Middel-

 
72 www.geo.drenthe.nl. 
73 Spek, 2004, p. 974-976. 
74 Barends, e.a., 2010, p. 133-137; Spek, 2004, p. 121-130; Van der Sanden, 2018, p. 119-141. 
75 Van der Sanden, 2018, p. 143-153. 
76 Barends, e.a., 2010, p. 133-137; Spek, 2004, p. 131-138. 
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eeuwen vrijwel ongerept.77 Ook de beekdalen bleven grotendeels in natuurlijke staat, maar werden 
wel gebruikt om dieren, zoals bevers, otters en vissen te vangen. Daarnaast werden beekovergangen 
en plaatsen waar twee stromen samenkomen als betekenisvolle plekken ervaren, getuige de 
bijzondere vondsten die op deze plekken zijn gevonden. Een van de meest markante vondsten is 
overigens geen voorwerp maar ‘de man van de Beilerstroom’. Na zijn gewelddadige dood is hij in het 
veen langs de Beilerstroom begraven.78 
 
Gedurende de IJzertijd bedreef men landbouw op omwalde vierkante akkercomplexen. Op deze Celtic 
Fields of raatakkers werd drieslandbouw toegepast, waarbij een perceel na gebruik lange tijd weer met 
rust werd gelaten om te kunnen herstellen. Ook vond in deze periode een omslag plaats in de 
locatiekeuze van agrarische nederzettingen en het daaraan gekoppelde gebruik van het landschap. De 
armere dekzandgebieden waren door degradatie van de bodem niet langer meer een gewenste 
woonplek. Deze gebieden werden daarnaast steeds natter, doordat de verdamping van loofbomen 
door ontbossing sterk was verminderd. De hogere keileemgronden vormden nu een betere 
bewoningslocatie. De zware loofwouden waren ook hier opener geworden en nieuwe technieken 
maakten het mogelijk deze gronden te ontginnen. De voormalige woonplaatsen zijn op de veldgronden 
van het latere esdorpenlandschap gesitueerd. De nieuwe nederzettingen lagen in de buurt van huidige 
esdorpen, maar verlegden zich nog wel binnen het nieuwe gebied. Boerderijen werden nadat de 
bouwmaterialen, zoals hout en leem, aan vervanging toe waren op een andere plek weer opgebouwd. 
De oude woonplaats was een vruchtbare plek die werd omgevormd tot akker.79  
 

 
Afbeelding 2.8: Hoogtekaart van een deel van het Dwingelderzand. De vierkanten raatakkers zijn duidelijk zichtbaar, alsmede 
de groep grafheuvels ten noordoosten van het complex.  

 
 

 
77 Spek, 2004, p. 139-150. 
78 Van der Sanden, 2018, p. 159-162. 
79 Barends, e.a., 2010, p. 133-138; Spek, 2004, p. 139-156; Van der Sanden, 2018, p. 178-185. 
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2.3.2 Esdorpenlandschap  
Vanaf de tweede helft van de 8e eeuw vond in Drenthe de Karolingische transitie plaats. Met de  
verovering van het gebied door Karel de Grote werd het Christendom en het feodale systeem van 
grootgrondbezit ingevoerd. Boerderijen mochten enkel nog op aangewezen kavels gebouwd worden, 
waarmee de voorheen zwervende dorpen op hun huidige plek kwamen te liggen. In deze periode 
groeide de bevolking van Drenthe. Om deze groei en de invoering van belasting op te vangen werden 
de boerenbedrijven groter, waarbij structuren en elementen ontstonden die we later zijn gaan rekenen 
tot het esdorpenlandschap. Zo lag het akkercomplex nu ook op een vaste plek, vaak op een dekzandrug 
of -kop. Op deze es werd het drieslagstelsel ingevoerd, waarbij zomer- en wintergranen werden 
afgewisseld met een braakjaar. Achter de boerderij ontgonnen de Drentse boeren een woerd. Op deze 
kleine huisakker verbouwden ze akker- en tuinbouwgewassen die buiten het drieslagstelsel vielen. 
Later werd voor ditzelfde doel een deel van de es omgezet in een gemeenschappelijk volkstuin-
complex, aangeduid als de goorns.80 
 
Gedurende de Middeleeuwen groeide de bevolking. Bestaande esdorpen op de hogere delen van het 
Drents Plateau werden uitgebreid. Aan de rand van het dorp werd de brink, waar het vee werd 
verzameld voordat deze via de driftwegen naar de weidegronden werd gedreven, langzaam ingesloten 
door het groeiende aantal boerderijen. Ook werden op het keileemplateau, dekzandruggen en 
beekdalflanken dochternederzettingen gesticht. Soms werd deze aan de overkant van de es gesticht. 
Het dorp wordt dan aangeduid als Eursing(e), dat vrij vertaald ‘nederzetting aan de overkant van de 
es’ betekent. Binnen het stroomgebied zijn hiervan voorbeelden te zien in Beilen (Eursing) en 
Westerbork (Eursinge).81 
 
Naast uitbreiding van bestaande nederzettingen werden nieuwe nederzettingen gesticht aan de natte 
randen van het Drents Plateau, omdat hier vele graslanden van goede kwaliteit voor handen waren. 
Men richtte zich hier dan ook voornamelijk op de commerciële vetweiderij van slachtossen en 
paardenfokkerij, bestemd voor de opkomende stedelijke markten. Door deze intensivering van het 
bedrijf moesten boeren hun overige werkzaamheden uitbesteden. Dit betekende de opkomst van 
ambachtslieden en de geldeconomie in Drenthe. Ook groeide in deze periode het aantal keuters. Zij 
werkten naast hun eigen boerenbedrijf in loondienst bij grotere boeren. De opkomende 
bevolkingsgroepen vestigden zich veelal aan de rand van de dorpsbrink (brinkzitters) of langs 
uitvalswegen in voornamelijk kerkdorpen.82 
 
Op de hogere gronden groeide de bevolking minder hard. Hier kozen de doorgaans grotere 
boerenbedrijven voor een extensiveringsstrategie. Doordat hier minder graslanden voor handen 
waren van doorgaans lagere kwaliteit, waren de boeren hier meer aangewezen op de veldgronden. De 
arbeidsextensieve schapenteelt werd uitgebreid, waarbij de productie van inlandse wol voor 
textielsteden centraal stond. De toenemende overexploitatie van de veldgronden leidde tot striktere 
regelgeving. Dit werd toegepast binnen de dorpsgebieden, de marken, door middel van willekeuren. 
Desondanks degradeerden de woeste gronden van een gevarieerd mozaïek met bossen, struwelen, 
gras- en kruidenrijke heidevelden naar een steeds opener heidelandschap met stuifzanden.83 
 
 

 
80 Spek, 2004, p. 994. 
81 Barends, e.a., 2010, p. 135; Spek, 2004, p. 995. 
82 Spek, 2004, p. 995-999. 
83 Ibidem, p. 999. 
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Afbeelding 2.9: Het beekdal van de Oude Vaart vanuit geomorfologisch oogpunt. De weergeven marken liggen, al dan niet 
gedeeltelijk, binnen het huidige stroomgebied van de Oude Vaart.  

 
Halverwege de zeventiende eeuw richtten de Drentse boeren zich door dalende prijzen en stijgende 
belastingdruk hoofdzakelijk op de teelt en verkoop van rogge. De primaire functie van de veestapel 
was nu mestproductie. In de verdiepte potstal werd de mest van het vee opgevangen. Vermengd met 
strooisel en plaggen werd deze op de es aangebracht. Door de eeuwen heen leidde dit tot de vorming 
van een dikke humushoudende laag op de essen. Ook vinden in deze periode de groenlandscheidingen 
plaats. Tijdens dit proces werden de voorheen collectief begraasde weidegronden op de hogere 
flanken van de stroomdalen geprivatiseerd. De groenlanden werden hierbij onderverdeeld in smalle 
strokenpercelen, gescheiden door houtwallen en singels. De verbeterde ontwatering maakten het 
tevens mogelijk delen van de weidegronden tijdelijk in te zaaien met haver. Deze haverlanden werden 
naar een tot twee jaar weer omgezet in weiland.84 
 
In de negentiende eeuw kwam langzaam een einde aan het systeem waarbij het gehele esdorpen-
landschap onderdeel uitmaakte van de bedrijfsvoering. De gemeenschappelijke heidevelden werden 
verdeeld of verkocht tijdens de markescheidingen (par. 2.3.4). Het gebrek aan voldoende mest maakte 
de ontginning ervan aanvankelijk lastig, maar tegen het einde van de negentiende eeuw werden de 
woeste gronden door de beschikbaarheid van kunstmest alsnog ontgonnen. Een nieuw landschap 
ontstond van lange rechte wegen en regelmatig verdeelde vierkante of rechthoekige percelen. In de 

 
84 Barends, e.a., 2010, p. 145; Renes, 2010, p. 44-46; Spek, 2004, p. 1000. 
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daaropvolgende eeuw moesten ook de overige delen van het esdorpenlandschap op de schop in het 
kader van de ruilverkavelingen (par. 2.3.5).85 
 
Esdorpenlandschap binnen het stroomgebied 
Binnen het stroomgebied van de Oude Vaart liggen verschillende esdorpen. De marken van deze 
dorpen werden veelal begrensd door de Oude Vaart of zijtakken daarvan (afb. 2.9). De meeste marken 
kenden één dorp, zoals Elp, Zwiggelte en Orvelte. Andere marken kenden naast het moederdorp één 
of meerdere dochternederzettingen. De marke van Beilen spant binnen het stroomgebied de kroon 
naar aantal dochternederzettingen met satellietdorpen als Eursing, Klatering, Alting, Lieving, Ter Horst 
en Smalbroek. 
 
Veel structuren, patronen en elementen van het oorspronkelijke esdorpenlandschap zijn ondanks de 
jonge heideontginningen, ruilverkavelingen en toenemende bebouwing nog in het landschap te 
herkennen. Zo zijn de meeste essen, ondanks het verdwijnen van de fijnmazige strokenverkaveling, 
door hun openheid en hoge ligging nog duidelijk zichtbaar. De bijna volledig bebouwde Beiler esch 
vormt hierop een uitzondering. In het beekdal van de Oude Vaart is het historische slotenpatroon op 
veel plekken min of meer gehandhaafd. Wel zijn veel percelen groter geworden, waardoor veel 
perceelsscheidingen van greppels, sloten, houtwallen en singels zijn verdwenen. Veel van de 
heidevelden zijn ontgonnen tot landbouwgronden. Daarbij zijn enkele snippers heidevelden bewaard 
gebleven. Het Dwingelderveld, dat gedeeltelijk binnen het stroomgebied ligt, vormt een groter 
aaneengesloten gebied van woeste gronden. De stuifzandgronden zijn hoofdzakelijk bebost met 
dennen. 
 
De marke van Dwingeloo 
Een voorbeeld van een esdorpenlandschap binnen het stroomgebied is de marke van Dwingeloo (afb. 
2.9).  Het dorp en het langs de uitvalsweg ontstane Westeinde liggen op de overgang van de 
Dwingelder en Westeinder esch naar het beekdal van de Oude Vaart (in het noorden Dwingelerstroom 
geheten) (afb. 2.10). De nederzetting had van oorsprong een sterk agrarisch karakter en kende enkele 
havezaten. Van deze versterkte huizen is de Oldengaerde nog behouden gebleven. Ook de havezaten 
Batinghe en Entinghe zijn op het huis na nog zichtbaar in het landschap. De middeleeuwse gebruiks-
rechten waren binnen de marke verdeeld in waardelen, waarbij de havezaten vaak een bijzondere 
positie innamen. Zo beschikte de havezate Batinghe over het visrecht van de Dwingelerstroom.86 
 
Het essencomplex van Dwingeloo was in blokken van smalle percelen verdeeld. De kavels werden 
veelal aangeduid als akkers, waarbij een kenmerk werd toegevoegd. Voorbeelden van veldnamen die 
betrekking hebben op de omgeving van de akkers zijn de Driftakkers langs de drift, de Veldakkers langs 
het Dwingelder veld en Straatakkers langs de bestrate weg. Ook zijn familienamen terug te vinden in 
de veldnamen, zoals het Lanting Kamp. Kamp verwijst in deze naar een (oorspronkelijk) afzonderlijk 
omheind blokvormig perceel, ontgonnen aan de rand van de es. De Lange akkers verwijzen 
daarentegen naar de vorm van de percelen. Ten slotte komt ook het gebruik van de percelen zelf terug 
in veldnamen. Voorbeelden hiervan zijn de Bonenakkers en het volkstuincomplex de Goorns. Door 
ruilverkavelingen zijn de smalle strokenpercelen omgevormd tot grote vierkante kavels.87 
 

 
85 Barends, e.a., 2010, p. 135-149. 
86 Spek, 2004, p. 583. 
87 Kadaster, 1832; Wieringa, 1971. 
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Afbeelding 2.10: De marke van Dwingeloo. De verschillen tussen 1811-1813 en 2019 zijn goed zichtbaar. Percelen zijn groter 
geworden, evenals het dorp. De woeste gronden in het zuiden zijn grotendeels bewaard gebleven, waarbij het Dwingelderzand 
is bebost. De dwarsdoorsnede weergeeft de relatie tussen landgebruik, maaiveldhoogte en ondergrond. 

In het beekdal komen veel veldnamen voor met broek, vledder, made, maat en weide. Zowel broek als 
vledder verwijzen naar de drassige omstandigheden in het gebied. De maden en maten lagen veelal 
dicht bij de stroom en werden in gebruik genomen als hooiland. Op de hogere delen lagen de weiden, 
waar voornamelijk koeien graasden. De beekdalgronden kenden tot de tweede helft van de twintigste 
eeuw nog een slotenpatroon van smalle strokenpercelen, al dan niet begeleid door elzensingels. Ook 
hier zijn de meeste van deze gronden door ruilverkavelingen veranderd in grote rechthoekige percelen, 
waarbij veel sloten zijn gedempt. Tijdens dit proces zijn ook veel singels verloren gegaan.88  
 
De marke van Dwingeloo kent een paar kleine bosjes in het beekdal en langs het dorp, waar voor eigen 
gebruik geriefhout werd gekapt. Een groter boscomplex vormde de Bork. De veldnaam kan verwijzen 
naar de boomsoort berk of naar de bast van bomen. Het areaal bos nam toe met de beteugeling van 
het Dwingelderzand. Om het enorme stuifzandcomplex vast te leggen werd deze bebost met grove 
dennen. Op de woeste gronden ten zuiden hiervan lieten de Dwingelder boeren hun schapen en in 
mindere mate runderen grazen. In de natte veentjes werd voor eigen gebruik turf gestoken. Het gebied 
is grotendeels bewaard gebleven en heeft de status van Nationaal Park.89 

 
88 Kadaster, 1832; Wieringa, 1971. 
89 Barends, e.a., 2010, p. 145-150; Spek, 2004, p. 174. 
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2.3.3 Agrarisch veenontginningslandschap 
In het noorden en zuidwesten van Drenthe lagen van oorsprong uitgestrekte moerasgebieden. Ze 
werden aangeduid als Wolden en bestonden uit zware broekbossen langs de stroomdalen, 
rietmoerassen op de vlakten van de benedenlopen en hoogvenen op de hoger gelegen eilanden tussen 
de riviertjes. Het woord Wold is verwant aan woud en betekent ‘moeilijk toegankelijk bos of wildernis’. 
Deze gebieden waren dan ook enkel via de riviertjes passeerbaar.90  
 
De Wold-gebieden werden in de Volle Middeleeuwen (10e-13e eeuw) ontgonnen. De eerste 
bewoningsas lag doorgaans vlak achter een opgeworpen dwarsdijk, die het lint van boerderijen moest 
beschermen tegen het water van de beek. Het natte veengebied werd door het graven van greppels 
ontwaterd, waarbij de kenmerkende opstrekkende verkaveling ontstond. Vlak voor de boerderij, van 
de beek af, lagen doorgaans de akkers, met daarachter het nog onontgonnen veen. Aan de andere 
kant van de dijk, richting de beek, lagen de graslanden.91 Door systematische afgraving en ontginning 
verdwenen de veenkussens. De maaivelddaling die hierdoor plaats vond maakte het op sommige 
plekken noodzakelijk om nieuwe akkers op een nog niet ontgonnen en daardoor hoger gelegen stuk 
veen aan te leggen. De nederzettingen verplaatsten mee met de nieuwe bouwgronden. Wanneer het 
verplaatsingsproces in verschillende fasen plaatsvond zijn de lineaire wegdorpen op bepaalde plekken 
onderbroken door knikken. Aan het einde van de Volle Middeleeuwen kwam een einde aan de 
verplaatsingen en kwamen de dorpen op hun huidige plek te liggen.92 
 
De afgraving en ontginning van de hoogveenkussens leidde uiteindelijk tot het grotendeels verdwijnen 
ervan. De dorpen van de Drentse Wolden kwamen daardoor op vlakke plateaus van Pleistocene 
zanden te liggen. Bodemkundig gezien bestaan de gebieden tegenwoordig uit natte zandgronden en 
moerige bovengronden.93 In tegenstelling tot agrarische veenontginningen in het westen van 
Nederland hielden de boeren van de Drentse Wolden veel langer een gemengd bedrijf met akkerbouw 
erop na. In Zuidwest-Drenthe lag de nadruk van de veenontginningsboerderijen lange tijd op de 
productie van graan. Het vee had een ondergeschikte rol ten aanzien van de akkerbouw en zorgde 
voor de productie van mest, zuivel en vlees. Het belang van de schapenhouderij stelde in vergelijking 
met de esdorpen nauwelijks iets voor.94 In de negentiende eeuw kwam aan het gemengde bedrijf 
langzaam een eind en vond specialisatie in veeteelt plaats, waarbij akkers werden omgezet in 
graslanden. De reden hiervoor was niet de steeds verdergaande maaivelddaling, zoals in het westen 
van Nederland, maar de ruimere afzetmogelijkheden van zuivel in de negentiende eeuw.95  
 
De marke van Buddingewold 
Het stroomgebied van de Oude Vaart ligt gedeeltelijk in het Wold-gebied Ruinerwold. Het 
oorspronkelijk grote eiland van hoogveen wordt in het noorden begrensd door de Oude Vaart en in 
het zuiden door de Wold Aa en is onderverdeeld in de marken van Haakswold en Buddingewold (afb. 
2.9).  
 
Deze laatste marke kent een kilometerslange bewoningslint van verschillende buurschappen, hier 
kluften geheten (afb. 2.11). Het betreffen van noordoost naar zuidwest De Kraak, Oosteinde, 
Ruigekluft, Kalekluft en doorlopend in de marke van Haakswold het gelijknamige dorp. Bij onder 
andere De Kraak, Oosteinde en Haakswold verspringt de nederzetting, wat duidt op middeleeuwse 
verplaatsingen. De boerderijen zijn op veen gebouwd, ten zuiden van de noordoost-zuidwest lopende 
dekzandrug. Veel van de oude boerderijen liggen doordat de onderliggende veenlaag (resthemen) 

 
90 Spek, 2004, p. 162. 
91 Elerie, 1998, p. 80-87. 
92 Barends, e.a., 2010, p. 67-68. 
93 Spek, 2004, p. 220-224. 
94 Elerie, 1998, p. 155-158. 
95 Bouwer, 1970, p. 159. 
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minder is ingeklonken en geoxideerd iets hoger dan het omliggende landschap. Op de zandrug zelf 
lagen tot in de negentiende eeuw nog de akkers.96   
 
In het zuidoosten ligt parallel aan het streekdorp de Wolddijk met daaraan de nederzetting Dijkhuizen. 
Verder ten zuiden hiervan liggen de Buitenhuizen. Ook ligt hier, op de grens van de marke met 
Haakswold, het gehucht Bijdenstede. Hier staat de oorspronkelijke kerk van Ruinerwold. Vlak over de 
markegrens ligt ten slotte nog de kleine nederzetting Kraloo. Wellicht heeft de kolonisatie van het 
nederzettingslint De Kraak-Haakswold na het midden van de 12e eeuw vanuit hier plaatsgevonden. De 
kluftvorming kan vervolgens ontstaan zijn door occupatie van het gebied in verschillende delen of 
perioden.97 
 
De Buddingewoldse boeren hadden het recht van opstrek, wat inhoudt dat ze de gronden voor en 
achter hun erf mochten ontginnen. Hierdoor ontstond een strokenverkaveling, gescheiden door 
sloten, die hedendaags nog duidelijk te herkennen is. De bouwlanden lagen ten noorden van de 
nederzetting, op een Pleistocene zandrug. In het zuiden lagen tegen de Wolddijk aan de weidegronden 
die lange tijd gemeenschappelijk werden gebruikt. Achter deze dijk lagen heidevelden. De hooilanden 
(maden) waren langs de rivieren gesitueerd. Ze kenden een gemeenschappelijke voor- en 
nabeweiding. In het noorden, waar de marke door de Leisloot wordt begrensd, lagen hooilanden van 
mindere kwaliteit, getuige het feit dan men in het zuiden van de marke tot over de Wold Aa nog 
hooilanden heeft ontgonnen.98  
 
De akkers waren aan de noordkant afgerasterd om het loslopende vee van de noordelijke graslanden 
te weren. De veldnamen Voor de Koehekken en Achter de Koehekken herinneren hier nog aan. Dit 
hele gebied werd aangeduid als Bovendijks. Ten zuiden van de Wolddijk werd Buitendijks genoemd. 
De Dijkhuizen en Buitenhuizen refereren ook aan deze dijk.99  

 
96 Spek, 2004, p. 224. 
97 Bouwer, 1970, p. 135-138. 
98 Ibidem, p. 139-141. 
99 Ibidem, p. 114. 
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Afbeelding 2.11: De marke van Buddingewold. Het landschap met groenlanden, akkers en woeste gronden dat nog in 1811-
1813 bestond heeft in de twee eeuwen daarna plaats gemaakt voor een landschap van voornamelijk groenlanden. Op de 
doorsnede is zichtbaar dat het dorpsgebied hedendaags op de Pleistocene vlakte is gelegen. 

 
Tot in de negentiende eeuw waren de boerenbedrijven in Buddingewold gemengd met wisselbouw 
van akkers, groenlanden en heidegronden. Gedurende de zeventiende en voornamelijk de achttiende 
eeuw is een daling in het oppervlakte bouwland en een toename in het areaal weiland waarneembaar. 
Tegen het einde van de negentiende eeuw is de akkerbouw grotendeels verdwenen. De eerder 
vermelde groeiende afzetmarkt van zuivelproducten was hiervoor de voornaamste reden.100  
 
  

 
100 Bouwer, 1970, p. 157-162. 
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2.3.4 Ontginning van de woeste gronden 
Zoals hiervoor al is vermeld werden vanaf het einde van de negentiende eeuw de woeste gronden van 
het esdorpenlandschap verdeeld en ontgonnen. Al in de achttiende eeuw gingen stemmen op van 
notabelen om deze gronden te verdelen. Naar huns inziens zou verdeling leidden tot ontplooiing van 
de landbouw op de zandgronden. Dit idee leidde echter tot veel verzet van de plaatselijke boerstand. 
Waar in de ogen van de gegoede kringen de woeste gronden er doelloos bij lagen, waren deze voor 
het boerenbedrijf van wezenlijk belang. Als weidegronden voor schapen en in mindere mate ook 
runderen waren ze een belangrijk onderdeel van het potstalsysteem. Daarnaast werd er heide geplagd, 
stonden hier bijenkorven en werd in de veentjes voor eigen gebruik turf gestoken.101  
 
Na verschillende pogingen om de gemeenschappelijke gronden te verdelen, kwam de juridische 
scheiding pas vanaf 1840 goed op gang. In 1860 was al driekwart van de gronden die bij de invoering 
van het kadaster in 1832 nog in gemeenschappelijk bezit waren verdeeld. Een twintigtal jaren later 
waren zo goed als alle woeste gronden verdeeld. Bij de verdeling werd in veel gevallen een vast 
oriëntatiepunt gebruikt. Hierdoor ontstonden de voor ontginning nadelige langgerekte percelen. 
Hoewel de gronden op papier nu verdeeld waren, werden ze echter de dag na de scheiding als vanouds 
in gemeenschappelijk gebruik genomen. Een uitzondering hierop vormden de zandverstuivingen. 
Opgestoven door de wind vormden zij een bedreiging voor landerijen en nederzettingen. In 
tegenstelling tot de heidevelden werden de stuifzandcomplexen in de negentiende eeuw beteugeld 
door ze te bebossen.102  
 
In de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde de bedrijfsvoering op de zandgronden. Waar 
voorheen de nadruk lag op de productie van rogge, kwam nu de verkoop van dierlijke producten 
centraal te staan. Door de importmogelijkheden van veevoer en natuurlijk mest verloren de 
heidevelden langzaam hun functie. De beschikbaarheid van kunstmest tegen het einde van de 
negentiende eeuw maakten het mogelijk de woeste gronden grootschalig te ontginnen en te 
exploiteren. Lokale boeren ontgonnen de randen van de grote heidevelden om hun areaal cultuurland 
uit te breiden. Na 1900 kwamen in Drenthe ook grootschalige ontginningen van de grond (afb. 2.12). 
Kapitaalkrachtige lieden van buiten de provincie zagen vele mogelijkheden om de Drentse woeste 
gronden te ontginnen. Bestaande of nieuwe wegen en kanalen vormden vaak de oriëntatie van de 
ontginningen, waarbij de nieuwe cultuurgrond uit bouw- en grasland bestond. Ook de verdeling tijdens 
de markescheidingen was op sommige plekken van invloed op de verkaveling. De komst van 
prikkeldraad maakte perceelsrandbegroeiing als veekering overbodig. Hierdoor hebben de Drentse 
heideontginningen een erg open en weids karakter.103  
 
Door de economische depressie van de jaren 1920 en ’30 verloren de heideontginningen hun 
winstgevendheid. Om de ontginning toch op gang te houden greep de overheid in. Dit werd gedaan 
door de invoer van gunstige regelgeving en het opzetten van werkverschaffingsprojecten. Samen met 
ontginningsmaatschappijen, zoals de Heidemaatschappij, werden in Drenthe werkverschaffings-
projecten opgezet, waarbij heidevelden werden ontgonnen tot landbouwgronden en staatsbossen. 
Door de grootschalige ontginningen werd de behoefte om de overgebleven woeste gronden als 
natuurgebieden te sparen groter. Naast kleine landschappelijk waardevolle terreintjes, zoals vennen 
en veentjes, werden ook grotere aangesloten gebieden beschermd. Eén daarvan is het deels in het 
stroomgebied gelegen Dwingelderveld.104  
 
 

 
101 Bieleman, 1987, p. 224; Thissen, 1994, p. 21-23. 
102 Bieleman, 1987, p. 223-227; Thissen, 1994, p. 23. 
103 Bieleman, 1987, p. 228; Thissen, 1994, p. 23-30. 
104 Bieleman, 1987, p. 228; Thissen, 1994, p. 30-37. 
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Afbeelding 2.12: Ontginningstypen in het stroomgebied Oude Vaart. De meeste heidevelden zijn tot landbouwgrond 
ontgonnen. Vrijwel alle stuifzanden zijn bebost. 

 

2.3.5 Ruilverkavelingen 
Door ontwikkelingen in de landbouw, zoals de opkomst van mechanisatie, ontstond de behoefte om 
het versnipperde landschap efficiënter in te delen. Dit gebeurde door zogeheten ruilverkavelings-
projecten. Door percelen van grondeigenaren met elkaar te ruilen werden grotere nieuwe kavels 
gecreëerd, die veelal dichter bij de boerderij kwamen te liggen. Hierbij werden de gebieden opnieuw 
ingericht. De eerste ruilverkavelingen vonden plaats rond de essen en beekdalen. Vooral in Zuidwest-
Drenthe werden de in de beekdalen gelegen maden al relatief vroeg ruilverkaveld (afb. 2.13). Binnen 
het stroomgebied van de Oude Vaart betroffen dit eind jaren 1920 en begin jaren 1930 de Havelter, 
Wittelter, Uffelter en Lheeder Made. De ruilverkavelingen werden in het kader van nationale 
wetgeving uitgevoerd. Hierbij werd een plan gepresenteerd waarna de betrokken grondeigenaren 
over het plan konden stemmen. Een uitzondering hierop is de ruilverkaveling Oude Vaart bij Havelte, 
waar op eigen initiatief van de grondeigenaren kavelruil plaats vond.105  
 
Vanaf het midden van de vorige eeuw werden ook plannen gepresenteerd voor esverkavelingen. Dit 
gebeurde in het esdorpenlandschap van de Oude Vaart voor de essen van Westerbork, Laag- en 
Hooghalen, Elp, Dwingeloo, Lhee, Zwiggelte, Uffelte en Ter Horst. In de ontwerpen werd doorgaans 
weinig rekening gehouden met het bestaande landschap. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op de 
essen van Dwingeloo, Zwiggelte en Elp, waar de bestaande perceelstructuren werden vervangen door 
compleet nieuwe geometrische kavels. Bij het laatstgenoemde dorp werden in het kader van de 
ruilverkavelingen enkele tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoeste boerderijen buiten het dorp 
herbouwd. In latere ruilverkavelingen zou dit verschijnsel vaker terugkomen.106  

 
105 Hanskamp, 2012, p. 92-100. 
106 Ibidem, p. 92-98. 

Dwingeloo 
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Afbeelding 2.13: Ruilverkavelingsplan van de Havelter Made uit 1927. Het plan weergeeft duidelijk de nieuwe grootschalige 
en rechtlijnige inrichting van het gebied, waarbij de versnippering van eigendommen werd tegengegaan.  

 
Na de relatief kleine made- en esverkavelingen werden vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw grotere 
gebieden in ruilverkaveling gebracht (afb. 2.14). De compleet nieuwe landschappen die hierbij werden 
gecreëerd stuitten echter op steeds meer weerstand van bewoners uit de omgeving en 
belangenbehartigers van natuur en landschap. Natuur en landschappelijk waardevolle gebieden 
werden door de provincie als zogeheten Meldingsgebieden op een lijst gezet, waardoor ze waren 
beschermd tegen ontginning en ruilverkaveling. Daarnaast werden vennen en veentjes behouden door 
de Plassenverordening. Dit alles bleek echter onvoldoende om de belangen van natuur, cultuur en 
landschap goed te kunnen behartigen. Halverwege de jaren 1970 werd daarom de Relatienota in het 
leven geroepen, die bescherming bood voor natuur en landschappelijk waardevolle gebieden. Een 
decennium later vond de daadwerkelijke verbreding plaatst met de Landinrichtingswet, waarbij de 
herinrichting van het landelijk gebied op een integrale wijze tot stand kwam met meer aandacht voor 
natuur, landschap en landbouw, maar bijvoorbeeld ook recreatie. Ruilverkavelingen die vóór de 
Landinrichtingswet zijn uitgevoerd, maar wel al op een soortgelijke manier tot stand kwamen worden 
aangeduid als multi purpose ruilverkavelingen (afb. 2.14).107 
 
De ruilverkavelingen Westerbork en Diever zijn voorbeelden van zo’n multi purpose ruilverkaveling. Zo 
werd in het landschapsplan van Westerbork bijvoorbeeld het gave cultuurlandschap van Orvelte 
beschermd. In het verkavelingsblok Diever werd eerst veel weerstand geboden tegen de ‘traditionele’ 
ruilverkavelingsplannen. Uiteindelijk kreeg het landschapsplan hier meer inhoud, waarbij ook het 
recreatieve medegebruik een belangrijk aspect werd.108  

 
107 Hanskamp, 2012, p. 103-118; Hanskamp, 2020, p. 206-216; Andela, 2000, p. 176-177. 
108 Hanskamp, 2020, p. 138-141. 
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Afbeelding 2.14: Ruilverkavelingen in het stroomgebied van de Oude Vaart. Na de relatief kleine made- en esverkavelingen 
werden grote blokken ruilverkaveld. Waar de plannen niet enkel de landbouw dienden worden ze als multi purpose of 
landinrichting aangeduid. Het blok Oude Vaart is als enige in het stroomgebied op basis van vrijwillige overeenkomst 
ruilverkaveld. 

 
Anders was dit bij de ruilverkaveling Dwingeloo-Smalbroek, waar het beekdal van de Oude Vaart voor 
moderne melkveehouderij werd bestemd. Met dit plan zijn zeventien boerderijen naar het beekdal 
verplaatst. Eén van deze boerderijen werd op een plek geplaatst waar opvallende vegetatie voorkwam 
vanwege de sterke kwel aldaar. Staatbosbeheer probeerde de ruilverkavelingscommissie ervan te 
overtuigen dit gebied te sparen, maar dit bleek tevergeefs. Andere waardevolle gebieden zoals de 
eikenwallen in Smalbroek en de kleine es van Ter Horst werden wel op het laatste moment nog 
gered.109  
 

 
109 Hanskamp, 2012, p. 127; Hanskamp, 2020, p. 137. 
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Bij de landinrichting Ruinen is een voor die tijd unieke aanpak gehanteerd. Begin jaren 1990 ging het 
blok in ruilverkaveling, waarbij het accent lag op het ruilen van bestaande percelen, in plaats van het 
creëren van nieuwe percelen. Niet alleen was dit een veel snellere en goedkopere manier van 
ruilverkaveling, door de structuur van het bestaande landschap als raamwerk te gebruiken zijn veel 
natuur en cultuurhistorisch waardevolle elementen behouden gebleven. Andere landinrichtingen zoals 
Havelte en Ruinerwold-Koekange maakten minder efficiënt gebruik van het bestaande landschap, 
waardoor deze processen veel langer duurden. Zo werd voor het blok Ruinerwold-Koekange in 1968 
al een aanvraag ingediend voor ruilverkaveling en werd deze pas in 2010 afgrond.110  
 

2.4 Conclusie landschappelijke opbouw 
Er is een duidelijke relatie te constateren tussen de natuurlijke ondergrond binnen het stroomgebied 
van de Oude Vaart en de verschillende ontginningstypes (tabel. 2.2). Voornamelijk de twee laatste 
geologische periodes, het Pleistoceen en Holoceen, zijn bepalend geweest voor de vorming van het 
landschap. Hierbij zijn de fysisch-geografische kenmerken, zoals de hoogteligging, geomorfologie en 
bodemvorming leidend geweest in de latere ingebruikname van de grond. 
 
Grofweg komt het erop neer dat de lagere en nattere gebieden als hooi- en weilanden in gebruik werd 
genomen, de hogere vruchtbare gronden als akkers en de ‘overige’ woeste gronden als heidevelden. 
In zowel het esdorpenlandschap als het agrarische veenontginningslandschap maakte het gehele 
landschap lange tijd onderdeel uit van de bedrijfsvoering. In de afgelopen twee eeuwen is hier 
geleidelijk een einde aan gekomen, waarbij het landschap door de jonge heideontginningen en 
ruilverkavelingen opnieuw werd ingericht. Het landschap bleef daarbij, net als in de periode voor deze 
werkzaamheden, voornamelijk de landbouw dienen. De sterke relatie tussen ondergrond en 
landgebruik is daarbij enigszins vervaagd. De historische structuren in het agrarische veenontginnings-
landschap zijn daarbij in het algemeen beter behouden gebleven dan veel van de structuren in het 
esdorpenlandschap.  
 
  

 
110 Hanskamp, 2020, p. 206-212. 
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Ontginningstype Geologie Hoogteligging Geomorfologie Bodem 

Essen- en 
kampontginningen 

Grondmorene 
met een 
zanddek; fluvio-
periglaciale 
afzettingen met 
een zanddek; 
dekzand  

Relatief hoog Grondmorenerug, 
-plateau, -welving 
en -vlakte; 
dekzandrug en -
welving 

Enkeerdgronden; 
loopodzolgronden; 
Humuspodzol-
gronden met 
cultuurdek 

Beekdalen Veen en 
dekzand 

Relatief laag Beekdal met of 
zonder veen; 
dalvormige 
laagte; 
smeltwaterdal; 
vlakte van 
smeltwater-
afzettingen;  

Veengronden; 
moerige gronden; 
zandige 
beekdalgronden; 
beek- en 
gooreerdgronden 

Agrarische 
veenontginningen 

Veen en 
dekzand 

Relatief laag Vlakte van 
smeltwaterafzet-
tingen; 
veenvlakte; 
dekzandrug of 
welving 

Humuspodzol-
gronden; moerige 
gronden; 
veengronden 

(Overgebleven) 
woeste gronden 

Grondmorene 
met een 
zanddek; 
dekzand; 
stuifzand 

Zowel relatief 
hoog als laag 

Grondmorene-
welving of vlakte; 
stuifzand; ronde 
tot ovale laagte 

Humuspodzol-
gronden; moerige 
gronden 

Beboste woeste 
gronden 

Stuifzand; 
dekzand; 
gestuwde 
afzettingen 

Relatief hoog Stuifzand; 
grondmorenerug 
of -plateau 

Stuifzand- en 
vaaggronden; zeer 
ondiepe keileem; 
humuspodzol-
gronden 

Agrarische 
ontginning woeste 
gronden 

Grondmorene 
met een 
zanddek; fluvio-
periglaciale 
afzettingen met 
een zanddek; 
dekzand 

Zowel relatief 
hoog als laag 

Grondmorenerug, 
-plateau, -welving 
en -vlakte; 
dekzandrug,  
-welving en 
-laagte 

Humuspodzol-
gronden; moerige 
gronden 

Tabel 2.2: De relatie tussen de ontginningstypen en de fysisch-geografische kenmerken. 
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3. Het historisch 

waterbeheer 
  

Scheidgruppe bij Rheebruggen. 
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3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk is beschreven welke invloed bewoners, eigenaren en organisaties in de loop der tijd 
hebben gehad op het watersysteem van de Oude Vaart. Zo is in het stroomgebied een complex 
systeem ontstaan van sloten, beken, vaarten en kanalen die de basis vormt voor de huidige 
waterhuishouding. Deelvraag 2.1 ‘Welke menselijke ingrepen in het watersysteem van de Oude Vaart 
zijn er in de loop der eeuwen gedaan?’ staat hierbij centraal.  
 

3.2 Het middeleeuwse waterbeheer 
In de Middeleeuwen stroomden vele Drentse riviertjes vanaf het hoge Drents Plateau meanderend 
naar de lagere randen (afb. 3.1). Ze hadden geringe afmetingen en waren slechts in staat om de 
normale zomerafvoer binnen hun oevers te verwerken. Wanneer de afvoer toenam of de waterloop 
minder goed werd onderhouden, stroomde het water over de beekdalgronden.111 
 

 
Afbeelding 3.1: Middeleeuwse waterlopen van de Oude Vaart en de destijds aanwezige watermolens en brug. 

 

3.2.1 De beken 
In het stroomgebied komen verschillende benamingen voor de waterlopen voor (afb. 3.1), waarvan er 
een ook daadwerkelijk Waterloopje heet. De andere wateren hebben een uitgang met lake, leek, diep, 
aa, gruppe of sloot. Voor lake en leek geldt dat het zeer oude Germaanse waternamen betreffen. Ze 
zijn verwant aan het woord ‘lekken’ en betekenen zoveel als ‘langzaam stromend, zacht sijpelend 
waterloopje’.112 Vaak wordt hiermee een kleiner stromend water aangeduid. De uitgang stroom geeft 
daarentegen aan dat het een groter stromend water betreft.113 Ook het woord aa geeft aan dat het 

 
111 Coert, 1984, p. 13. 
112 Spek, 2004, p. 436. 
113 Drents Archief, toegangsnr. 0082, inventarisnr. 1.03.1.261.1. 
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hier om een stromend water gaat.114 Diep verwijst naar een dieper water, dat voor scheepvaart 
bevaarbaar is.115 Gruppe is de uitgang die men meegaf aan het kleine watertje nabij Rheebruggen toen 
de hoofdstroom van de Oude Vaart zich in westelijke richting had verlegd.116 Het woord wordt dan ook 
gebruikt voor ondiepe wateren.117 Ten slotte verwijzen de sloten in het stroomgebied naar gegraven 
waterlopen.118 
 

3.2.2 De beekdalen 
In de honderden brongebieden die het Drents Plateau rijk is werden regen- en (lokaal) kwelwater 
verzameld. Ze werden afhankelijk van de bodemgesteldheid en afstroming stroeten of vledders 
genoemd. Vledders kenden een slechtere drainage, waardoor de bodem hier veniger was. Wanneer 
een vledder was ontgonnen, gaf deze slechts één schrale hooioogst per jaar. Via strengen stroomde 
het water weg uit deze brongebieden. Vooral in de omgeving van Beilen liggen veel van zulke kleine 
bovenlopen die hun oorsprong in veentjes hebben.119  
 
De middenlopen van de Drentse beekdalen zijn te verdelen in stroomlanden en bovenlanden. De 
stroomlanden lagen langs de beek. Ze hadden een lage ligging en werden geregeld door het beekwater 
overstroomd. Door deze natte omstandigheden heeft zich hier veelal een dikke veenlaag gevormd. Het 
mozaïek van bossen, moerassen en struwelen dat hier voorkwam werd in de Middeleeuwen vaak 
aangeduid als broek. Ze fungeerden als weidegebied en er werd hout gekapt. De broekgebieden 
werden door begreppeling, de kap van bomen en het jaarlijks maaien omgezet in hooiland, aangeduid 
als maden. In een oordeel van de Etstoel, het hoogste rechtscollege van Drenthe, uit 1424 wordt 
gesproken over het afvoeren van ‘holt ende stobben vanden broeclanden’.120 De oudste madelanden 
grensden aan de beek en hadden een vrij onregelmatige blokverkaveling, omdat men bij het graven 
van de greppels natuurlijke laagtes gebruikte. Vanaf de Late Middeleeuwen werden op sommige 
plekken de hooilanden langs de beek kunstmatig geïnundeerd, door een tijdelijke afdamming in de 
beek te plaatsen. Met behulp van dijkjes en greppels werd het water op de gewenste plek 
vastgehouden. Het nutriëntenrijke slib in het overstromingswater vormde een bemesting voor de 
graslanden. 121 Waar mogelijk werd ook kalkrijk kwelwater van hogere gronden afgetapt om de lagere 
hooilanden te bevloeien. Zuur water van bijvoorbeeld heidevelden werd juist geweerd door langs de 
beekdalen kades op te werpen.122 Verder van de beek af lagen aan weerszijden de hogergelegen 
bovenlanden. Deze gebieden werden niet tot zelden overstroomd door het beekwater. De drogere 
condities maakte het voor de Drentse boeren mogelijk om hier vee te weiden.123  
 
Daarnaast kennen de beken een benedenstrooms gedeelte. Hier kwamen vaak meerdere beken samen 
en was de afvoer van het water veelal traag. Dit in combinatie met de stuwende werking van 
buitenwater zorgde voor erg natte omstandigheden. Zo stond de waterstand bij Meppel, waar de Oude 
Vaart samenkomt met de Wold Aa en het Oude Diep, nog tot in de Middeleeuwen onder invloed van 
de Zuiderzee.124 
 
 

 
114 Philippa, e.a., 2003-2009.  
115 Ibidem. 
116 Spek, 2004, p. 436. 
117 Ginneken, 1914, p. 389. 
118 Philippa, e.a., 2003-2009. 
119 Spek, 2004, p. 205-209. 
120 Ibidem, p. 213. 
121 Ibidem, p. 210-217. 
122 Kerssies, e.a., 2013, p. 9. 
123 Spek, 2004, p. 217. 
124 Ibidem, p. 217-218. 
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3.2.3 Het beheer van de beken 
Om ongewenste overstromingen te voorkomen was goed beheer van de beken cruciaal. Zoals uit het 
Landrecht van 1412 blijkt, lag dit beheer bij de Drentse marken. Het Landrecht, dat de Drentse 
rechtsregels codificeerde, stelde dat ‘ellic buerschap mag wilkoren bij hemselven tesamende to komen 
om hoer marke te berichten’.125 Voor Ruinerwold gold een uitzondering. Als onderdeel van de 
heerlijkheid Ruinen kende dit gebied eigen bepalingen voor haar waterstaatszaken. Niet de marken, 
maar een college van atten (etten of gezworenen) gingen over het waterbeheer.126  
 
Door het ontbreken van centraal gezag waren buurschappen afhankelijk van elkaar. Was een 
benedenstroomse nabuur nalatig in onderhoud, dan zorgde het stuwende water in bovenstroomse 
marken voor overlast. Daarnaast vormden de Drentse beken vaak de grens tussen marken, waardoor 
verschillende marken verantwoordelijk waren voor een deel van dezelfde stroom. Deze zaken leidden 
vaak tot onenigheid, die vervolgens ook weer door de marken zelf moest worden opgelost.127  
 

3.2.4 Het gebruik van de beken 
Hoewel berichtgeving over scheepvaart in de Middeleeuwen schaars is, moet de scheepvaart over de 
Drentse riviertjes toch van aanzienlijke betekenis zijn geweest. De wegen waren veelal slecht, 
waardoor men producten als graan, turf, stenen, zand, hout en mest zoveel mogelijk via het water 
vervoerde. Dikwijls bracht ook het vervoer over water de nodige moeilijkheden met zich mee. Zo 
hadden de beken een geringe afmeting en vele bochten en ondiepten. Slechts schepen van een 
bescheiden afmeting konden de Drentse wateren bevaren. Dat de Oude Vaart reeds in de 
Middeleeuwen werd bevoeren blijkt uit rekeningen van de stad Deventer uit 1401. Hierin wordt 
vermeld dat bij de belegering van Blankerweer, ten zuiden van Groningen, tot Dwingeloo van de Olde 
Aa (thans de Oude Vaart) gebruik is gemaakt. Ook blijkt in de 14e eeuw al scheepvaart in Ruinerwold 
te zijn.128 
 
Ook bij vervoer over land had men met de Drentse beken van doen. Men moest ze geregeld passeren, 
waarvoor hoofdzakelijk voorden werden gebruikten (afb. 3.2). Deze doorwaadbare plekken in de 
riviertjes waren ’s winters slecht begaanbaar, maar dit woog veelal niet op tegen de hoge kosten van 
een brug. In de Oude Vaart en zijtakken daarvan lagen verschillende voorden. Zo kon de Lake (afb. 3.1) 
bijvoorbeeld via de Crommevoorde gepasseerd worden en lag ten westen van Beilen de Horstingvoort. 
Toch kwamen in Drenthe gedurende de Middeleeuwen ook enkele bruggen voor. Ze lagen op routes 
van belangrijke doorgaande wegen. De Oude Vaart kon men, zover bekend, slechts op één plek per 
brug oversteken. Dit was in Dwingeloo, waar een van de oudste bruggen van Drenthe lag op de 
doorgaande route tussen Meppel en Beilen.129  
 

 
125 Coert, 1991, p. 11. 
126 Ibidem, p. 11-14. 
127 Ibidem, p. 14-15. 
128 Ibidem, p. 35-39 
129 Ibidem, p. 27-31. 
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Afbeelding 3.2: De voorde Poortman in de omgeving van Ruinen. De datum van de genomen foto is onbekend.  

De visserij was in de Middeleeuwen van grote betekenis voor de Drentse bevolking. Het Drentse 
visrecht van stromende wateren was in de regel gebonden aan het bezit van waardelen binnen de 
marke. Daarnaast mocht eenieder vissen in eigen gegraven wateren. Uitzondering hierop waren de 
heerlijke rechten (regalia) die bepaalden dat sommige visrechten tot de landheer toebehoorden. In de 
Late Middeleeuwen was de Bisschop van Utrecht de landsheer in Drenthe. Hij gaf zijn visrechten uit 
leen aan zijn leenmannen. Zo behoorden de visrechten rond Uffelte tot het kapittel van St. Pieter en 
kwam het visrecht van de Dwingelerstroom toe aan het leengoed en havezate Batinge.130  
 
De Drentse beken waren rijk aan paling, blijkens de vele aalstallen die werden gebruikt. Door middel 
van een hekwerk van gevlochten takken werd de stroom van de beek naar het midden geleid, 
waarachter een fuik was gespannen. Deze manier van vissen leidde echter tot veel problemen. Zo werd 
door de stuwende werking bovenstrooms vaak wateroverlast ervaren en visten degenen die hun 
aalstallen benedenstrooms hadden opgesteld letterlijk achter het net. Daarnaast ontstond er achter 
de aalstal een diepe kolk, waarbij het zand van de beekbodem werd losgewoeld en benedenstrooms 
kwam te liggen. De ondiepten die hierdoor werden veroorzaakt belemmerden de scheepvaart. Naast 
aalstallen werd ook met gewone fuiken, netten en viskorven gevist.131 
 
Hoewel de beken vanwege het gelijkmatige verhang en de trage stroomsnelheid niet uiterst geschikt 
waren voor watermolens, stonden er in het middeleeuwse Drenthe toch een paar. Het moeten 
onderslagmolens geweest zijn, waarbij de molen in de rivierbedding stond en water tegen de 
onderkant van het rad aan sloeg. Door middel van schutten werd het water nabij het rad 
geconcentreerd, waardoor de stroomsnelheid toenam. In riviertjes waarop ook scheepvaart was, werd 
er een vloedschut ingebouwd voor het passeren van schepen. De molens waren alleen ’s winters in 
gebruik, wanneer bovenstroomse opstuwing geen belemmering voor de hooioogst gaf. In deze periode 
werd de molen ingezet voor de verwerking van verschillende gewassen. Vanwege de grote 
kostbaarheid van watermolens waren ze enkel weggelegd voor kloosters, hun uithoven en huizen van 
aanzienlijke families. De Oude Vaart had een watermolen bij havezate Batinge in Dwingeloo en in de 

 
130 Coert, 1991, p. 41-42; Spek, 2004, p. 582-583.  
131 Coert, 1991, p. 41-42; Spek, 2004, p. 582-583. 
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Westerborkerstroom, tussen Westerbork en Zwiggelte (afb. 3.1). Vlak na de Middeleeuwen werden de 
watermolens vervangen door windmolens, die wel het gehele jaar gebruikt konden worden.132 
 

3.3 Venen en vaarten 
De autonomie van de marken in hun waterbeheer nam tegen het einde van zestiende eeuw af. Staatse 
troepen hadden Drenthe op de Spanjaarden veroverd, wat leidde tot een nieuwe Drentse regering, 
bestaande uit de Ridderschap en Eigenerfden. Samen vormden deze de Staten van Drenthe. Het 
beleidsvoorbereidend en uitvoerend orgaan was het College van Drost en Gedeputeerden.133 Het 
nieuwe bestuur nam maatregelen om het gewest, aangeduid als ‘de Landschap Drenthe’, weer te 
herstellen en op te bouwen na de oorlogsjaren. Veel van de stromen waren gedurende deze jaren niet 
meer onderhouden en traden daardoor vaak buiten hun oevers. Om de stromen weer in goede 
toestand te brengen werd daarom in 1608 het ‘Placcaet opte opruiminge van de waeterstroemen’ 
opgesteld. Hierin werden de ingezetenen van de marken opgedragen hun stromen en waterlossingen 
op te ruimen en te graven naar breedte zoals deze vanouds was. Nalatigheid werd met een boete 
bestraft.134  
 
Zo’n drie decennia later werd een nieuw plakkaat vervaardigd waarin regels betreffende het 
waterbeheer verder werden aangescherpt. Zo was het nu verboden bomen en struiken langs de oevers 
van de groenlanden te planten, moesten onrechtmatige aalstallen verwijderd worden en werd visserij 
verboden voor eenieder die geen goed of waardeel had in de marke. Om kracht bij het woord te zetten 
brachten de Ridderschap en Eigenerfden in 1664 de Drentse stromen en waterlossingen onder 
jaarlijkse schouw, waarbij erop toe werd gezien dat de marken hun waterlopen goed onderhielden. 
Het bestuur van De Landschap Drenthe, dat in de Middeleeuwen een passieve rol aannam als het ging 
om waterbeheer, bemoeide zich nu met het onderhoud van de stromen en waterlossingen.135  
 

3.3.1 Exploitatie van de Smildervenen 
Ten noorden van het stroomgebied van de Oude Vaart lag het uitgebreide veencomplex van de 
Smildervenen. Al in de zestiende eeuw werd hier op kleine schaal turf gegraven en via de stromen naar 
Meppel vervoerd. In het begin van de zeventiende eeuw kwam hier verandering in. Het landschaps-
bestuur toonde zich toen bereid belangrijke voorrechten te verlenen aan ondernemers die de Drentse 
venen wilden exploiteren. Berent Everts Keteltas, burger van Amsterdam, en Berent Ketel, schulte van 
Diever, kwamen mede door deze opstelling van de Landschap in 1612 tot overeenkomst van de 
eigenerfden van Diever en Leggeloo om een derde van hun venen over te nemen.136 
 
Onder de naam Hollandsche Compagnie der Dieverder- en Leggeler Smilde-Venen lieten de 
ondernemers de Lake, die het veengebied met de huidige Oude Vaart verbond, vergraven tot vaarweg, 
de Grift genaamd (afb. 3.3). In deze vaart werden zeven houten sluisjes, verlaten genaamd, geplaatst 
om het hoogteverschil van ongeveer vijf meter te overbruggen. Tevens werden de twee aanwezige 
voorden vervangen door bruggen. De ingezetenen van Diever en Leggeloo mochten tegen vergoeding 
gebruik maken van de Grift, om ook zelf turf te kunnen afvoeren. Keteltas verkocht zijn aandeel al snel 
aan Amsterdamse kooplieden, die de vervening als belegging voor hun kapitaal zagen.137  
 
Ondanks de investeringen waren onvoldoende schippers bereid de reis naar de Smildervenen te 
maken. De vaarweg tussen Meppel en Dwingeloo was namelijk slecht bevaarbaar. Vanaf 1625 zijn 

 
132 Coert, 1991, p. 45-46. 
133 Coert, 1984, p. 15. 
134 Coert, 1991, p. 57. 
135 Ibidem, p. 57-59. 
136 Coert, 1984, p. 31; Coert, 1991, p. 83; De Haan, e.a. 1976, p, 36. 
137 Coert, 1984, p. 31-33; Coert, 1991, p. 85. 
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daarom naast de twee reeds bestaande verlaten in dit traject, zes verlaten bijgebouwd. Ook werden 
de scherpste bochten weggenomen. Door de stuwende werking van de verlaten in de stromen, werd 
de Compagnie verplicht waar nodig ‘kadijken’ aan te leggen. Deze moesten de groenlanden tegen 
overstromingen beschermen. Achter de dijkjes werden sloten gegraven om het water richting de 
Havelter Aa, de huidige Oude Vaart, af te voeren.138  
 
 

 
Afbeelding 3.3: Kaart van de Dieverder en Leggeler Smildervenen uit ca. 1650. Vanaf Diever is in het beekdal van de Laak de 
Grift gegraven om de Smildervenen te kunnen exploiteren. De kaart is op het noordwesten georiënteerd.  

 
Ook na deze aanpassingen bleef de Havelter Aa slecht bevaarbaar. Rond 1650 werd daarom, parallel 
aan een deel van de Havelter Aa, een nieuwe vaart gegraven. Deze Schipvaart liep van Meppel tot 
Nijentap, nabij Havelte. Voor de Compagnie was het tevens van belang het te exploiteren veenareaal 
uit te breiden. Ten noorden van de Dieverder- en Leggelervenen lagen de Hijkervenen. In 
overeenstemming met de markegenoten van Hijken kreeg de Compagnie een derde van het 
veengebied. Als tegenprestatie moest de Grift tot aan de Landschapsvenen in de marken Witten en 
Halen worden doorgetrokken (afb. 3.4).139 
 
De Compagnie is ondanks haar degelijke opzet nooit een winstgevende onderneming geworden. De 
investeringen die gemaakt moesten worden in het bevaarbaar maken en houden van de vaarten en 
stromen wogen niet op tegen het relatief kleine verveningsgebied. Daarnaast stonden de belangen 
van de Compagnie bij de Havelter Aa lijnrecht tegenover die van de boeren die landen langs deze 
stroom hadden. Waar de Compagnie een zo hoog mogelijke waterstand wilde ten behoeve van de 
scheepvaart, verlangden de boeren, voornamelijk ’s zomers, naar lage waterstanden. Ondanks de vele 
aanpassingen aan de stroom bleek deze niet in staat te zijn om de twee tegenstrijdige belangen te 
dienen. De Compagnie heeft nog tot het begin van de achttiende eeuw gefunctioneerd. In deze periode 

 
138 Coert, 1991, p. 81-86; Rijkswaterstaat, 1965, p. 37. 
139 Coert, 1991, p. 90-95; Rijkswaterstaat, 1965, p. 21-22. 
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verkochten participanten hun aandeel in de onderneming en kwam de vervening van de Smildervenen 
stil te liggen.140  
 
De Ridderschap en Eigenerfden verklaarden in deze periode juist dat het nuttig zou zijn de Grift, nu 
Smildervaart genoemd, door te graven naar het veengebied in de marken Witten en Halen. Deze 
Landschapsvenen of Kloostervenen waren namelijk in eigendom van de Landschap en deze wilde ze 
graag exploiteren. In 1750 deed zich een kans voor om de Smildervaart te kopen. De vaart werd echter 
door Friese verveningsonderneming Opsterlandsche Compagnie aangeschaft. Uiteindelijk heeft de 
Landschap de vaart in 1767 van de Opsterlandsche Compagnie overgekocht.141  
 

 
Afbeelding 3.4: Kaart van de Smildervaart en -venen uit 1636. De kaart geeft een goed overzicht van het te exploiteren 
veengebied en de route die de schippers moesten afleggen. De kaart is georiënteerd op het noordwesten. 

 

3.3.2 Aanleg van de Drentsche Hoofdvaart 

De Landschap gaf klerk Hofstede de opdracht inspectie uit te voeren naar de Smildervaart en de 
verveningsmogelijkheden. Hofstede kwam tot de conclusie dat de Smildervaart gebreken vertoonde, 
maar dat deze met beperkte middelen in ere kon worden hersteld. De klerk was echter minder positief 
over de Oude Vaart. Deze was volgens hem te bochtig en over de gehele lengte te ondiep. Daarnaast 
verkeerden de verlaten in dusdanig slechte staat dat ingrijpende reparatie of vervanging nodig was. 
Hofstede kwam daarom met het advies een nieuwe vaart te graven, tussen Meppel en de 
Dieverderbrug (afb. 3.6). Hierdoor zouden de belangen van scheepvaart en landbouw tevens beter 
behartigd worden. De landmeters Grevelink en Stakman kwamen in 1768 met een ontwerp voor deze 
nieuwe vaart, waarbij de ontwerpers rekening hielden met de afsnijding van natuurlijke afwatering ten 
westen van de vaart. Waar landerijen niet op het kanaal konden afwateren werden duikers geplaatst 
om het water onder het kanaal door te leiden. Zulke ‘grondpompen’ zijn onder andere bij de Uffelter 

 
140 Coert, 1984, p. 33-34. 
141 Coert, 1991, p. 129-131. 
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en Wittelter hooilanden geplaatst. Verder werden negen sluizen in en tien bruggen over de nieuwe 
vaart gebouwd.142 
 
In 1769 werd het traject Meppel-Havelte van het kanaal opgeleverd. Een jaar later werd de verbinding 
met de bestaande Smildervaart gemaakt. Begin 1771 werd de nieuwe vaart onder de naam ‘Drentsche 
Hoofdvaart’ ingewijd, waarbij de eerste schipper het kanaal opvoer om zijn schip vol landschapsturf te 
laden. In tegenstelling tot de mening van het Drentse bestuur was er vanuit Overijssel kritiek op de 
Drentsche Hoofdvaart. Volgens het buurgewest werd door boeren ten zuiden van Meppel overlast 
ervaren als gevolg van extra watertoevoer. Om het geschil op te lossen werd door ingenieur Kraijenhoff 
in 1774 onderzoek verricht naar de waterstaatkundige toestand van Zuidwest-Drenthe. Kraijenhoff 
kwam daarbij tot de conclusie dat het niet zeer waarschijnlijk zou zijn dat de Hoofdvaart voor veel 
extra overlast zou zorgen, omdat de Landschapsvenen nog nauwelijks aan snee waren gebracht. Zijn 
oordeel over de Oude Vaart was echter, net als die van Hofstede enkel jaren eerden, zeer negatief. 
Volgens Kraijenhoff was ‘Deeze Havelter Aa … thans in eenen jammerijle toestand en sedert veele 
jaaren merklijk verwaarloosd. Zijnde voor het tegenwoordige zo wegens haar menigvuldige kromtens 
als ondiepten niet meer in staat om het water van boven naar beneeden af te voere.’143 Als aanbeveling 
stelde Kraijenhoff voor de Oude Vaart te verbreden en verdiepen en de doorstroommogelijkheden te 
Meppel te verruimen.144 
 
Een ander bijkomend probleem was dat bij het ontwerp van de Drentsche Hoofdvaart ervanuit was 
gegaan dat deze over voldoende water uit het veengebied zou beschikken. Het bleek echter al spoedig 
dat dit niet het geval was, waardoor in droge periodes schepen geen volle vrachten konden vervoeren. 
De ingezetenen van Beilen haakten hierop aan door de Ridderschap en Eigenerfden voor te stellen een 
kanaal te graven vanuit de Beilerstroom naar de Smildervaart. De Beilenaren waren bereid enige 
arbeid te verricht bij de aanleg van de vaart, mits de watergang bevaarbaar zou worden. Voor afvoer 
van producten waren ze bereid afvaartsgeld te betalen. De Landschap ging akkoord en de Beilervaart 
werd in 1791 aangelegd (afb. 3.6). In de Beilerstroom werd een schut geplaatst, waarna het water via 
de Kleine vaart de Beilervaart in stroomde.145  
 
Enkele jaren hiervoor legden de markgenoten van Uffelte al een schipsloot aan vanuit de Drentsche 
Hoofdvaart. Men had namelijk besloten de venen in het Uffelterzand aan snee te brengen. Bij het 
maken van een verbinding tussen deze Boervaart en de Drentsche Hoofdvaart stuitte men echter op 
bezwaren van de Landschap. Het waterpeil in de Uffelter Boervaart lag namelijk lager dan de 
Hoofdvaart, waardoor de Landschap bang was voor waterverlies in de Drentsche hoofdvaart. Hierop 
werd in 1797 besloten dat de Boervaart moest worden afgedamd. In 1803 werden verdere restricties 
opgelegd, waarbij een keerschut in de Boervaart moest worden geplaatst. Tevens werden de 
markgenoten van Uffelte verplicht de vaart ’s zomers middels een grondddam af te sluiten. Het 
Uffelterveen was goed voor zo’n honderd hectare. Vanwege hun verspreide ligging werden enkele 
zijwijken aangelegd. De vervening van Uffelte liep rond 1854 ten einde.146  
 

3.3.3 Bestuursveranderingen tijdens de Bataafs-Franse tijd 
Evenals Kraijenhoff had ook landschrijver mr. J. Linthorst Homan onderzoek gedaan naar de toestand 
van het Drentse watersysteem. In zijn rapport uit 1793 kwamen een groot aantal bezwaren naar voren 
betreffende de toestand van de stromen. Zo ontbraken vaste afmetingen van de wateren, was het 
verloop van de riviertjes te bochtig en belemmerde veekerende oeverbeplanting de doorstroming. 
Verder constateerde Homan dat sommige stromen, waaronder de Oude Vaart, in verschillende 

 
142 Coert, 1991, p. 131-140. 
143 Ibidem, p. 141. 
144 Coert, 1991, p. 136-143; Rijkswaterstaat, 1965, p. 17. 
145 Coert, 1991, p. 146-147; Rijkswaterstaat, 1965, p. 29. 
146 Coert, 1991, p. 154-155. 
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gedeeltes (panden) waren verdeeld. De pandeigenaren konden moeilijk worden achterhaald en 
daarom vaak niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele nalatigheden. Homan stelde voor 
de markegenoten gezamenlijk aansprakelijk te stellen voor tekortkomingen in onderhoud.147  
 
Deze en andere aanbevelingen van Homan werden door de Ridderschap en Eigenerfden een jaar later 
in een reglement overgenomen. Lang was deze nieuwe regelgeving echter niet van kracht. In 1795 
brak voor de Nederland de Bataafs-Franse tijd aan, waarbij het oude bestuur van Drenthe werd 
vervangen door het Intermediair Administratief Bestuur. Het pas ingevoerde reglement als ook de 
overschouw door het gewest kwamen te vervallen. De parochies (kerspelen) werden verantwoordelijk 
gesteld voor het toezicht op het waterbeheer. Hiermee ging een lang bestaande wens van de Drenten 
in vervulling. De Staatregeling van 1801 draaide dit echter weer terug en droeg het toezicht op 
onderhoud van dijken, waterwerken, wegen en bruggen over naar het departementale bestuur van 
Overijssel, waar Drenthe ook deel van uitmaakte. Kort hierop volgde de inlijving van Nederland bij 
Frankrijk. De schouw over de Drentse wateren werd weer gedecentraliseerd en ditmaal overgedragen 
aan de gemeenten, als opvolgers van de kerspelen.148 
 
In 1807 nam de Staat de belangrijkste waterstaatswerken over van de provincie. Deze bestonden 
onder andere uit de Drentsche Hoofdvaart met de daarin gelegen kunstwerken en de langs de vaart 
gelegen postweg, de Oude vaart van Meppel tot Dwingeloo met de daarin gelegen keerschutten die 
de Hoofdvaart van voldoende water voorzagen en de Beilervaart met de keerschut in Beilen.149 
 

 
Afbeelding 3.5: Het schut in het Van Holthesvaartje tussen de Oude Vaart en de Drentsche Hoofdvaart rond 1940. Het betreft 
een betonnen vervanger van de eerste houten schut dat hier zo’n honderd jaar ervoor door de provincie werd geplaatst. 

Om de Drentsche Hoofdvaart in droge periodes van voldoende water te kunnen voorzien zijn er 
gedurende de Bataafs-Franse periode enkele aanpassingen aan het watersysteem verricht. Zo heeft 
het departementale bestuur in 1804 een keerschut in de Oude Vaart bij Havelte gezet. Tussen de reeds 
bestaande Batingeschut en Koningsschut bij Dwingeloo werd in ditzelfde jaar een eerste vermelding 

 
147 Coert, 1984, p. 18-19; Coert, 1991, p. 63-66. 
148 Coert, 1991, p. 66-67. 
149 Ibidem, 1991, p. 68-181. 
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van de Spijk- en Landschut gedaan. De bovenstroomse landeigenaren ondervonden overlast van deze 
schut en hebben deze meerdere malen vernield. Dit gebeurde in 1814 voor het laatst, waarna de schut 
niet meer is hersteld. A.W. van Holthe, de eigenaar van havezate Oldengaerde, had namelijk net boven 
het Koningsschut bij Dwingeloo een vaart gegraven tussen de Oude vaart en de Drentsche Hoofdvaart. 
Van Holthe had belang bij een scheepvaartverbinding vanaf zijn bezittingen met de Drentsche 
Hoofdvaart. Het Van Holthesvaartje kon bovendien als aanvoer van water voor de Hoofdvaart dienen. 
In 1814 kwam Van Holthe met de directie van de Waterstaat tot een overeenkomst, waarbij een 
keerschut bij de uitmonding van het vaartje in de Hoofdvaart werd gemaakt (afb. 3.5). De schut bij 
Havelte kon in 1833 door deze nieuwe verbinding weer verwijderd worden.150 
 
Bij de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 werd Drenthe voor het eerst een 
volwaardige provincie. Hiermee eindigde de Bataafs-Franse tijd. Bij Koninklijk besluit kreeg de 
provincie weer toestemming een inspecteur aan te stellen om toezicht te houden over de wegen en 
waterlossingen. De feitelijke schouw bleef bij de gemeentebesturen, de inspecteur voerde hier 
opvolgend een overschouw uit. De overschouw heeft tot 1850 plaatsgevonden, waarna de 
verantwoordelijkheid weer volledig bij de gemeenten kwamen te liggen.151 Ondertussen werd in 1819 
op kosten van het Rijk de Oude Vaart tussen Meppel en Dwingeloo opgeschoond en uitgediept om de 
waterafvoer te verbeteren. Ook werden er in dit kader enkele bochten in de stroom afgesneden.152 
 

3.3.4 Verdere kanalisatie van Drenthe 
In de jaren 1830 ontstond bij het provinciale bestuur belangstelling voor de verdere kanalisatie van 
Drenthe. De mogelijkheden hiertoe werden onderzocht, waarbij ingenieur A. Kommers een plan 
lanceerde. Hij had een kanalenstelsel met twee hoofdkanalen uitgedacht, waarbij de Beilervaart in 
zuidoostelijke richting tot de Bargervenen werd doorgetrokken. De nodige financiële steun vanuit het 
Rijk om het plan te doen realiseren kwam er echter niet. In 1845 werd een nieuwe poging gedaan door 
firma S.H. Balkema en Co. In hun ‘Algemeen plan van Kanalisatie der Provincie Drenthe’ zou de 
Beilervaart in zuidelijke richting doorgetrokken worden tot de Hoogeveensche Vaart. In datzelfde jaar 
werd al begonnen met de verruiming van de Beilervaart, maar ook dit plan strandde door gebrek aan 
kapitaal.153  
 
De aannemer J. Klijn uit Smilde deed vervolgens een poging om de venen in het zuidoosten van 
Drenthe met een kanaal te ontsluiten. Samen met een aantal Hollandse aannemers had Klijn 
overeenstemming bereikt met een aantal marken over de komst van een kanaal. In ruil voor een strook 
grond om het kanaal te realiseren mochten de ingezetenen van de marken het kanaal gebruiken voor 
het afvoeren van producten. In 1853 richtten de ondernemers de Drentsche Veen- en Midden Kanaal 
Maatschappij (DVMKM) op. De maatschappij kreeg een vergunning om vanaf de Drentsche Hoofdvaart 
bij Smilde een kanaal aan te leggen dat via het Odoornerveen de Bargervenen in Zuidoost-Drenthe zou 
bereiken.  
 
In 1854 werd het eerste kanaalgedeelte opgeleverd en gedoopt tot het Oranjekanaal (afb. 3.6). In 1856 
bereikte het kanaal de Odoornervenen, waarna de eerste turf via het kanaal kon worden verscheept. 
Een tweetal jaren later werd het resterende gedeelte van het kanaal opgeleverd. In het kanaal werden 
vier houten sluizen geplaatst, tien ophaalbruggen en tien draaibruggen. Op plekken waar het kanaal 
stroompjes doorsneed werd dit water door middel van grondduikers onder het kanaal door geleid. Het 
Oranjekanaal zelf waterde af op de Drentsche Hoofdvaart. Wanneer de Hoofdvaart voldoende op peil 
was, werd het overtollige water door een viertal overlaten aan de zuidkant van het kanaal geloosd. Dit 
gebeurde onder meer bij de Brunstingerleek en Westerborkerstroom. De stroompjes waren echter 

 
150 Coert, 1991, p. 222-224; Rijkswaterstaat, 1965, p. 37-38. 
151 Coert, 1991, p. 68-181. 
152 Provincie Drenthe, 1922, p. 8. 
153 Ibidem, p. 188-194. 
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niet berekend op deze hoeveelheden water, waardoor ze bij dit gebruik buiten hun oevers traden. 
Vanwege het vruchtbare slib wat hierdoor achterbleef op de landerijen, maakten de grondeigenaren 
hier geen bezwaar tegen.154  
 

 
Afbeelding 3.6: Vaarten en andere waterlopen in het stroomgebied Oude Vaart rond 1900. De jaartallen achter de 
vaartnamen verwijzen naar het jaar van oplevering. 

 

3.4 De eerste waterschappen 
In de grondwetswijziging van 1848 werden de Provinciale Staten bevoegd om waterschappen op te 
richten. In Drenthe was hier aanvankelijk weinig animo voor, omdat het toezicht op het waterbeheer 
al onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten viel. Wel werd de wetswijziging gebruikt om 
veenschappen op te richten. De Provinciale Staten stelden in 1853 het ‘Reglement op de verveeningen’ 
waarin de oprichting van een veenschap voor uitgebreide verveningen werd verplicht. Het reglement 
had betrekking op nieuwe maar ook bestaande verveningen en hield in dat één openbaar lichaam 
verantwoordelijk was voor de inrichting van het gebied, toezicht op de vervening en de zorg voor de 
waterhuishouding.155 
 
Waar geen veenschap actief was hield de gemeente toezicht op de afwatering. De gemeenten namen 
hierin een passieve rol, waarbij ze ingesteld waren op het handhaven van de bestaande toestand. 
Langs de lage randen van Drenthe was dit echter niet voldoende. Om overstromingen te voorkomen 
moesten hier kaden aangelegd worden en het gebied worden bemaald. De eerste waterschappen van 
Drenthe ontstonden dan ook als waterbeherende organisaties van polders. Dit waren waterschap De 

 
154 Coert, 1991, p. 229-241; De Haan, e.a., 1976, p. 39-43; Rijkswaterstaat, 1965, p. 36. 
155 Coert, 1991, p. 334-345. 
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Vereenigde Polders van Nijeveen en Kolderveen en waterschap Roderwolde, beide in 1863 opge-
richt.156 
 
In het stroomgebied van de Oude Vaart werden in 1865 de eerste lokale waterschappen opgericht. 
Het betroffen waterschap Vorrelveen en waterschap Uffelte. Vorrelveen was in het leven geroepen 
om gronden met water vanuit de Beilervaart te bevloeien. De Beilervaart beschikte echter over 
onvoldoende water, waardoor het waterschap al in 1872 werd opgeheven. Waterschap Uffelte werd 
opgericht om de bevloeiing van de madelanden langs de Oude Vaart te bevorderen. Het vijfkoppige 
bestuur van dit waterschap kende drie ingezetenen van de marke Uffelte, één van de marke Havelte 
en van één uit de gemeente Ruinerwold. Het waterschap werd niet belast met het beheer van de Oude 
Vaart. Dit bleef een gemeentelijke taak.157  
 
Ten oosten van Beilen werden in 1866 het waterschap Alting en waterschap Altinger- en 
Klateringerweiden opgericht. De eerstgenoemde was met haar 40 hectare lange tijd het kleinste 
waterschap van Drenthe en was evenals waterschap Uffelte een bevloeiingswaterschap. Waterschap 
Altinger- en Klateringerweiden was daarentegen enkel gericht op het beschermen van de gronden 
tegen wateroverlast. In hetzelfde jaar ontstond ook waterschap Beilen-Dwingeloo. Het bijzondere aan 
dit waterschap was dat het uit vier compartimenten van bevloeiing bestond. De bevloeiingsgebieden 
Lheebroekerschut, Spieringerschut, Damschut en Hijker- en Brunstingerleek hadden elk een zelf-
standig bestuur (afb. 3.7). 158  
 
Dat niet elke gemeente het zag zitten dat een nieuwe organisatie een deel van haar taken overnam 
werd in Ruinerwold goed duidelijk. Al in 1863 verzochten enkele grondeigenaren de Gedeputeerde 
Staten een waterschap op te richten. De waterstaatkundige situatie van het gebied was namelijk 
bijzonder slecht, waardoor percelen ongewenst geregeld onder water kwamen te staan. Het 
gemeentebestuur van Ruinerwold betoogde echter dat deze problemen weggenomen konden worden 
zonder hiervoor een waterschap op te richten. Een verbeteringsplan van voorstanders deden de 
Provinciale Staten in 1867 besluiten het waterschap Ruinerwold alsnog op te richten.159  
 
In 1885 werd het waterschap Havelte opgericht met als doel de kering van het buitenwater, de 
verbetering van de afwatering en de bevloeiing van de hooilanden. Het provinciaal bestuur trachtte 
met de oprichting van het waterschap een lang spelende kwestie over het onderhoud van de Oude 
Vaart te beslechten. De aangelande eigenaren waren namelijk van mening dat de provincie verplicht 
was de stroom op diepte te houden, net als de vorige eigenaar De Hollandsche Compagnie dat was. 
Om het geschil op te lossen kreeg waterschap Havelte als eerste waterschap in Drenthe de binnen zijn 
gebied gelegen rivier in beheer.160 
 

 
156 Coert, 1984, p. 46-47; Coert, 1991, p. 348-350. 
157 Coert, 1984, p. 49-55. 
158 Coert, 1984, p. 50; Rijkswaterstaat, 1886. 
159 Coert, 1984, p. 52. 
160 Ibidem, p. 69-71. 
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Afbeelding 3.7: Het waterbeheer van de Oude Vaart in tweede helft negentiende eeuw. In de regel waren gemeenten 
verantwoordelijk voor het waterbeheer. In sommige gevallen werd voor (een deel van) het waterbeheer een waterschap 
opgericht. Waterschap Beilen-Dwingeloo was onderverdeeld in de compartimenten Lheebroekerschut (I), Spieringerschut 
(II), Damschut (III) en Hijker- en Brunstingerleek (IV). 
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3.5 Aanpak van de Oude Vaart 
Door de verveningen en heideontginningen bovenstrooms werd de waterafvoer steeds groter. De 
slecht onderhouden stroompjes konden dit niet verwerken waardoor zij, ook op ongewenste 
momenten, regelmatig buiten hun oever traden. Onder andere in het stroomdal van de Oude Vaart 
lagen veel hooilanden in een treurige en verwilderde toestand, waardoor zij meer op moerassen dan 
op hooilanden leken.161  
 

3.5.1 Normalisatie van de Oude Vaart 
Al in de jaren 1880 werd voor dit probleem een oplossing gezocht. Ir. J.P. Havelaar werkte in deze 
periode als ‘provinciaal ingenieur van den waterstaat voor Drenthe’. Hij benoemde de slechte 
waterstaatkundige toestand van de Oude Vaart als gevolg van slecht onderhoud en een voortdurende 
toename van waterafvoer door verveningen en ontginningen. Ondanks zijn inzet vonden er vooralsnog 
geen grote veranderingen plaats. Als minister van Waterstaat heeft Havelaar begin jaren 1890 plannen 
opgesteld om de afvoer van riviertjes, waaronder de Oude Vaart, te verbeteren. Door het afsnijden 
van een aantal bochten en het plaatsen van meerdere keerschutten, zou het water in de Oude Vaart 
beter gereguleerd kunnen worden. Wegens het ontbreken van financiële hulp van het Rijk heeft het 
provinciaal bestuur het plan niet uitgevoerd.162 
 
Drie decennia na het plan van Havelaar werd uiteindelijk alsnog aanzet gegeven tot de verbetering van 
de Oude Vaart. Tijdens de Eerste Wereldoorlog had Nederland namelijk te kampen met grote 
problemen in haar voedselvoorziening. Hierop stelde de Rijksoverheid een onderzoek in naar de 
waterhuishouding in de oostelijke helft van Nederland. Uit de resultaten kwam naar voren dat het 
slecht gesteld was met de Drentse waterhuishouding, waarna het provinciaal bestuur van Drenthe 
genoeg aanleiding zag om deze te verbeteren. De plannen ter verbetering van de kleine rivieren van 
Drenthe werden door het speciaal hiervoor oprichtte Rivierenbureau opgesteld. Nieuw op te richten 
waterschappen kregen de taak deze plannen uit te voeren.163  
 
In het stroomgebied van de Oude Vaart werden in 1927 een negental nieuwe waterschappen  
opgericht die werden belast met het verbeteren van de afwatering (afb. 3.8). De waterschappen, De 
Uffelterstroom, De Bennemaatsstroom, De Dwingelderstroom, De Noord- en Rustlake, De 
Lheebroekerstroom, De Brunstingerleek, De Beilerstroom en De Westerborkerstroom, waren gelegen 
binnen het overkoepelde waterschap De Oude Vaart. De oude bevloeiingswaterschappen werden in 
deze periode opgeheven. Door de komst van kunstmest was bevloeiing van de hooilanden immers 
overbodig geworden.164 Ook werden in deze periode de sluizen in de Drentsche Hoofdvaart voorzien 
van zes elektrische malen, om de vaart ook in drogere tijden van voldoende water te voorzien.165  
 
 

 
161 Bieleman, 1987, p. 236. 
162 Coert, 1984, p. 56-65. 
163 Coert, 1984, p. 110-112; Hanskamp, 2012, p. 123. 
164 Coert, 1984, p. 94; Coert, 1991, p. 352. 
165 Coert, 1991, p. 228. 
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Afbeelding 3.8: Waterschappen in het stroomgebied Oude vaart vanaf 1927 tot 1951. Het grootste deel van de waterschappen 
viel onder het overkoepelende waterschap De Oude Vaart. 

 
Samen met waterschap Havelte kreeg waterschap De Oude Vaart de taak om de afwatering van de 
hoofdstroom tussen Meppel en de Altingerleek, ten oosten van Beilen, te verbeteren en te 
onderhouden. De inliggende waterschappen werden verantwoordelijk gesteld voor de detail-
ontwatering en de aanleg en onderhoud van zandwegen.166 In de plannen ter verbetering van de Oude 
Vaart uit 1922 (afb. 3.9) wordt gesteld dat het overtollige water uit het Oranjekanaal, dat door drie 
overlaten in het stroomgebied van de Oude Vaart wordt gelost, nadelige gevolgen heeft voor de 
gronden langs de Oude Vaart en haar zijtakken. In het rapport wordt geadviseerd om deze werken in 
de toekomst te verwijderen.167 In 1929 werd daarom bepaald dat het overtollige water van het 
Oranjekanaal zoveel mogelijk langs de Drentsche Hoofdvaart moest worden afgevoerd. Pas in de jaren 
1950 kwamen de overlaten volledig te vervallen.168  
 

 
166 Coert, 1984, p. 94. 
167 Provincie Drenthe, 1922, p. 13. 
168 Coert, 1991, p. 241. 
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Afbeelding 3.9: Verbeteringsplan Oude Vaart uit 1922. Het plan laat onder andere 83 bochtafsnijdingen zien en dertien stuwen 
en overvallen. 

 
Verder zijn in het ontwerp 83 bochtafsnijdingen van de Oude Vaart opgenomen. Om de hierdoor 
toenemende stroomsnelheid van het water te beperken zijn een aantal stuwen en overvallen 
ontworpen. De stuwen werden sluitbaar ontworpen, zodat ze in tijden van droogte het water 
vastgehouden kon worden om uitdroging van de gronden te voorkomen.  Van de bestaande schutten 
bleven alleen het Havelterschut, het Koningsschut en het Rijkskeerschut te Beilen behouden. De 
overige zes schutten moesten worden vernieuwd. De bestaande bekading van de Oude Vaart tussen 
Meppel en Havelte wordt op het ontwerpplan doorgetrokken tot iets voor het Uffelterschut.169   
 
Het stuk perceel dat door afsnijding van de bocht aan de andere zijde van de stroom kwam te liggen, 
zou in de regel overgedragen geworden aan de grondeigenaar aan die zijde. Met de vrijgekomen grond 
van de kanalisering, moest vervolgens de afgesneden armen worden gedicht. Over de Oude Vaart zijn 
35 bruggen ingetekend, waarvan twaalf nieuw te plaatsen.170  
 
Het verwijderen van de Batingerschut (afb. 3.10) had overigens nogal wat voeten in de aarde. Susanna 
Leonora Geertruid Agnes Westra van Holthe, weduwe van Leonardus Offerhaus, tekende namelijk 
protest aan tegen de plannen. Geboren op havezate Oldengaerde te Dwingeloo, als jongste dochter 
van de landgoedeigenaar, kreeg zij als erfenis de huisplaats en landerijen van Batinge, de Franse huizen 
en het Batingerschut. In de rechtbank kon mevrouw Westra van Holthe echter niet bewijzen dat zij de 

 
169 Provincie Drenthe, 1922, p. 14-20. 
170 Ibidem, p. 22-24. 
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daadwerkelijke eigenaresse was van het schut, waardoor de tegenpartij, in dit geval de provincie 
Drenthe, in het gelijk werd gesteld en de schut mocht verwijderen.171 
 

 
Afbeelding 3.10: Het Batingerschut rond 1900. De familie Boneschanscher vist in de Dwingelerstroom. 

 

3.5.2 Weg-, brug- en kanaalwaterschappen 
Naast de hierboven genoemde waterschappen zijn er in Drenthe nog tal van andere soorten 
waterschappen opgericht, zoals weg-, brug- en kanaalwaterschappen. Voornamelijk in het zandgebied 
zijn tussen 1921 en 1941 relatief veel wegwaterschappen opgericht om de aanleg of verharding van 
wegen mogelijk te maken. Veel traditionele waterschappen droegen namelijk wel de zorg voor beheer 
en onderhoud van de zandwegen, maar waren niet belast met de verharding van wegen. De 
wegwaterschappen werden als rechtspersoon opgericht voor het verkrijgen en aflossen van 
geldleningen. Na de aflossing van de aangegane schulden werd de weg in de regel overgedragen aan 
de gemeente en werd het waterschap opgeheven. In de jaren 1940 drong het besef door dat de 
provincie oneigenlijk gebruikmaakte van het instituut waterschap, waarna medewerking van het Rijk 
in de totstandkoming van deze waterschappen werd gestopt. In het stroomgebied van de Oude Vaart 
werden de wegwaterschappen Lhee-Meppen, Hijken-Lheebroek en Smalbroek-Brunstinge opgericht. 
Voor de bouw van een brug over de Beilervaart werd daarnaast in 1914 waterschap Brug over de 
Beilervaart opgericht. Ook hier was dekking van de kosten voor aanleg, onderhoud en bediening van 
de brug de voornaamste reden van oprichting.172  
 
Om de woeste gronden tussen Beilen en Nieuweroord te ontginnen ontstond in 1917 het plan om 
tussen de Beilervaart en de Hoogeveensche Vaart een nieuw kanaal aan te leggen. Om niet zelf het 
kanaal aan te hoeven leggen verzocht initiatiefnemer De Landmaatschappij Drenthe in 1919 het 
provinciaal bestuur om hiervoor een waterschap op te richten dat belast zou worden met de aanleg, 
beheer en onderhoud van het kanaal. In 1926 werd het kanaalwaterschap Beilen-Nieuweroord 
opgericht en nog in datzelfde jaar werd het kanaal als werkverschaffingsproject aangelegd en onder 
de naam Linthorst Homankanaal voor scheepvaart opengesteld. Door teruglopende scheepvaart 

 
171 “Het proces over het Batingerschut”, 1928. 
172 Coert, 1984, p. 83-113; Coert, 1991, 354-355. 
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liepen de opbrengsten hieruit echter in de jaren 1930 terug, waardoor het kanaal als scheepvaart-
verbinding al snel geen bestaansrecht meer had. Het kanaalwaterschap werd in 1970 opgeheven, 
waarna plaatselijke waterschappen, gemeenten en provincie haar taken overnamen.173  
 

3.5.3 Reorganisatie waterschap De Oude Vaart 
Het overkoepelde waterschap De Oude Vaart met haar inliggende waterschappen werd begin jaren 
1950 gereorganiseerd. Wat in de jaren 1920 en 1930 als een ideale oplossing werd gezien voor het 
verbeteren van de waterhuishouding, bleek als snel niet optimaal te functioneren. Voornamelijk het 
gebrek aan bestuurskracht bleek een probleem te zijn. Daarnaast waren er grote kwaliteitsverschillen 
in waterhuishouding tussen de ingelegen waterschappen. In 1951 werden de inliggende water-
schappen in het stroomgebied van de Oude Vaart daarom verenigd tot één waterschap onder dezelfde 
naam als het voormalige overkoepelde waterschap: De Oude Vaart (afb. 3.11). Een ander probleem 
waarmee de vorige waterschappen kampten was dat alleen de lagere gronden wateroverlast 
ondervonden en daarom in waterschapsverband waren ondergebracht. De hogere gronden 
ondervonden geen directe wateroverlast, maar leverden wel water naar de lagere delen. In het nieuwe 
waterschap werden daarom nu ook de hogere gronden opgenomen. Met het toevoegen van 
waterschap Havelte in 1955 was nu het gehele stroomgebied van de Oude Vaart onder één waterschap 
ondergebracht.174  
 

 
Afbeelding 3.11: Het wapen van waterschap De Oude Vaart op de gevel van het voormalige waterschapshuis te Beilen. De 
twaalf dwarsbalken symboliseren de twaalf gemeenten waardoor de Oude Vaart stroomde. De Oude Vaart zelf is met de 
blauwe golvende band weergeven. Deze stroomt door de veengebieden die met hermelijn (de klavervormige figuren) zijn 
uitgedrukt. De gouden rand langs de stroom stelt de rijke graslanden langs de beek voor.175 

Binnen het nieuwe waterschap De Oude Vaart werden door de Provinciale Waterstaat plannen 
gemaakt om de waterhuishouding van het stroomgebied te verbeteren. In de jaren 1960 werden deze 
uitgevoerd, waarbij de hoofdstroom tussen Meppel en Beilen werd verbeterd. Tijdens deze tweede 
kanalisatie werden een aantal beweegbare stuwen gebouwd en bruggen vervangen. Bij Meppel werd 
de hoofdstroom naar de Drentsche Hoofdvaart geleid, waardoor de krappe watergang van Mallegat, 

 
173 Coert, 1984, p. 93; Coert, 1991, p. 271-272. 
174 Coert, 1984, p. 115-123; Coert, 1991, p. 335. 
175 Bontekoe, 1966, p. 21-22. 
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ten noorden van Meppel, kon worden verlaten. Hierdoor kwam een einde aan de regelmatig voor-
komende overstromingen in het noordelijke stadsgedeelte van Meppel. Bij de verlegging van de Oude 
Vaart werd het gemaal Havelte in de Drentsche Hoofdvaart mee verplaatst.176 
 
In de bovenlopen ten noorden van het Oranjekanaal werden enkele gemalen gebouwd, om het gebied 
beter te ontwateren. Bij Beilen werd de Oude Vaart (hier Beilerstroom genoemd) in zuidelijke richting 
verlegd, zodat de beek niet meer door het dorp zou stromen. Hierbij is het tracé gebruikt van de 
Baarselsleek, een zijstroom van de Beilerstroom. Tevens verbeterde het waterschap de detail-
ontwatering van de Uffeltermade, Witteltemade, Ansen, Diever en Spier. Overige gronden binnen het 
stroomgebied werden onder meer in het kader van de ruilverkavelingen Hijken, Broekstreek, 
Westerbork, Dwingeloo-Smalbroek en Havelte in waterhuishouding verbeterd. Het waterschap 
verleende voor deze ruilverkavelingen een financiële bijdrage of gaf de ingelanden korting op de 
waterschapsbelasting. Tijdens deze verbeterwerkzaamheden werden grotere nieuwe kavelsloten 
gegraven en werden veel kleinere sloten gedempt en vervangen door drainage. Ook werd op sommige 
trajecten de hoofdstroom verbeterd.177  
 
In de periode van ruilverkavelingen was ook een groeiende behoefde aan zand door de toename van 
civieltechnische en cultuurtechnische werken. In het beekdal van de Oude Vaart zijn daarom sinds de 
vorige eeuw enkele zandafgravingen, de zogeheten ontgrondingen, actief. Door deze werkzaamheden 
liggen in het stroomgebied enkele grote zandwinningsplassen (afb. 3.12).178  
 
In 1995 ging het waterschap De Oude Vaart, samen met de waterschappen De Wold Aa, Middenveld, 
Riegmeer en Smilde op in waterschap Meppelerdiep.179 Dit waterschap fuseerde vijf jaar later met 
Wold en Wieden, een deel van Groot-Salland en een deel van het Zuiveringsschap Drenthe tot 
waterschap Reest en Wieden. Deze fuseerde op haar beurt in 2016 met waterschap Groot Salland tot 
het huidige waterschap Drents Overijsselse Delta.180 
 
  

 
176 Coert, 1984, p. 142. 
177 Coert, 1984, 142-143; Hanskamp, 2012, p. 123. 
178 Hanskamp, 2012, p. 121. 
179 “Waterschap Meppelerdiep”, 1994. 
180 Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2020a. 
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Afbeelding 3.12: Fragmenten van de topografische kaarten rond 1930 (boven), 1950 (midden) en 1990 (onder) van de 
omgeving Beilen. De kaart rond 1930 laat een nog meanderende beek zien en het toen pas aangelegde Linthorst 
Homankanaal. De kaart rond 1950 toont de normalisatie van de Beilerstroom; de bochtafsnijdingen zijn op sommige plekken 
nog zichtbaar. Op de kaart rond 1990 is te zien hoe de beek verder is genormaliseerd en ten zuiden van Beilen is omgeleid.  
Verder zijn verschillende zandwinningsplassen in het beekdal zichtbaar. 
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3.5.4 Overzicht van de ontwikkelingen in de organisatie van de Oude Vaart 
In tabel 3.1 zijn de ontwikkelingen in de organisatie van de Oude Vaart over de afgelopen eeuwen 
schematisch weergeven. 
 

Jaar Ontwikkeling in waterbeheer Oude Vaart 

1412 In het Landrecht van 1412 wordt vastgesteld dat het beheer van de waterstromen 
binnen de Landschap Drenthe bij de marken ligt.  

1598 Na de Reformatie eind zestiende eeuw vindt in opdracht van de Landschap door de 
landschrijver een jaarlijkse overschouw plaats, waarbij de marken worden gecontroleerd 
op hun waterbeheer. 

1795 Met de oprichting van de Bataafse Republiek komt de overschouw te vervallen. De 
kerspelen worden verantwoordelijk gesteld voor het waterbeheer.  

1801 Het departementaal bestuur van Overijssel, waar Drenthe ook onder valt, stelt na de 
Staatregeling van 1801 weer een overschouw in door de departementaal inspecteur. 

1807 De Staat neemt de belangrijkste waterwerken, zoals de Oude Vaart tussen Meppel en 
Dwingeloo, over van de Landschap. 

1810 Na de inlijving van Nederland bij Frankrijk vervalt de overschouw door de 
departementaal inspecteur. De schouw wordt opgedragen aan de als opvolgers van 
kerspelen ingestelde gemeenten. 

1817 Na de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden krijgt de provincie Drenthe weer 
toestemming een overschouw door een inspecteur uit te voeren. 

1848 Provinciale Staten worden bevoegd waterschappen op te richtingen. Twintig jaar later 
kent het stroomgebied van de Oude Vaart zes waterschappen. Zij houden zich 
voornamelijk bezig met bevloeiing en detailontwatering van de beekdalen. Gemeenten 
blijven rivieren zoals de Oude Vaart beheren. 

1850 Bij de invoering van de nieuwe grondwet eindigt de overschouw door de inspecteur. De 
verantwoordelijkheid voor het waterbeheer komt volledig bij de gemeenten te liggen. 

1885 Met de oprichting van het waterschap Havelte wordt een lang geschil over het 
onderhoud van de Oude Vaart beslecht. Havelte krijgt als eerste waterschap binnen 
Drenthe de verantwoordelijkheid over het beheer van een rivier. 

1927 Met de oprichting van het overkoepelend waterschap De Oude Vaart, met negen 
inliggende waterschappen, wordt de Oude Vaart in waterafvoer verbeterd. De kleine 
bevloeiingswaterschappen worden in deze periode opgeheven.  

1951-
1955 

De waterschappen binnen het stroomgebied van de Oude Vaart fuseren tot één 
waterschap: De Oude Vaart. Ook de hogere gronden vallen nu voor het eerst onder 
waterschapbeheer. 

1995 Het waterschap De Oude Vaart fuseert met enkele andere waterschappen tot waterschap 
Meppelerdiep 

2000 Het waterschap Meppelerdiep fuseert met enkele andere waterschappen tot waterschap 
Reest en Wieden. 

2016 Het waterschap Reest en Wieden fuseert met waterschap Groot Salland tot waterschap 
Drents Overijsselse Delta. 

Tabel 3.1: De belangrijkste ontwikkelingen in de organisatie van de Oude Vaart. 

 
Het hiervoor beschreven waterbeheer van de afgelopen eeuwen heeft uiteindelijk geleid tot een 
genormaliseerde Oude Vaart met rechtlijnige vertakkingen. Daarnaast is een patroon van kanalen 
ontstaan die voor grote delen parallel loopt aan de Oude Vaart, maar deze stroom en haar 
vertakkingen ook zo nu en dan doorsnijden (afb. 3.13).  
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Afbeelding 3.13: Waterstructuurkaart van het stroomgebied Oude Vaart.  

 

3.6 Conclusie historisch waterbeheer 
De vorming en het beheer van de huidige waterstructuren binnen het stroomgebied van de Oude Vaart 
is een proces geweest van eeuwen. Hierin zijn drie belangrijke fases in te onderscheiden. Allereerst 
werden de beekdalen, als onderdeel van het agrarische veenontginningslandschap en het 
esdorpenlandschap, in de Middeleeuwen ontgonnen om deze in gebruik te nemen als hooi- en 
weidegrond. Hierbij werden greppels gegraven ter ontwatering en bevloeiing van het beekdal. De 
marken droegen de zorg en verantwoordelijkheid voor het waterbeheer.  
 
De tweede belangrijke fase vond plaats na de Reformatie, eind zestiende eeuw. Het nieuwe Drentse 
bestuur voerde een aantal veranderingen door die grote invloed hebben gehad op het stroomgebied. 
Zo werden de marken gecontroleerd op hun waterbeheer, waarbij verplichtingen en restricties werden 
opgelegd. Daarnaast zorgde het bestuur voor gunstigere omstandigheden voor grootschalige 
commerciële verveningen. Hierdoor konden onder andere de Smildervenen worden geëxploiteerd, 
waarbij de Oude Vaart werd aangepast voor de scheepvaart. Deze en andere verveningen leidden tot 
de aanleg van meerdere kanalen in het stroomgebied. 
 
Tot de eerste helft van de twintigste eeuw had het beheer van de Oude Vaart een lokaal karakter, 
waarbij het waterbeheer bij gemeenten en kleine waterschappen lag. De toegenomen waterafvoer 
door verveningen en heideontginningen en ontwikkelingen in de landbouw maakten aanpassingen aan 
het watersysteem noodzakelijk. Dit vereiste een bovenlokale aanpak. In de derde en voorlopig laatste 
belangrijke fase werd daarom het overkoepelende waterschap De Oude Vaart opgericht. Deze kreeg 
als taak de Oude Vaart grotendeels te normaliseren. In de tweede helft van de negentiende eeuw vond 
verdere normalisatie van de Oude Vaart plaats, waarbij één stroomgebiedsdekkend waterschap werd 
opgericht. Ook werden in deze periode delen van de Oude Vaart en haar vertakkingen door 
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ruilverkavelingen rechtgetrokken. Het waterschap De Oude Vaart fuseerde meerdere malen tot het 
huidige waterschap Drents Overijsselse Delta.  
  



72 
 

 

 

 

 

 

4. Het waterschapserfgoed 
  

De Oude Vaart bij Uffelte. 
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4.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is het historische waterbeheer binnen het stroomgebied van de Oude Vaart 
onderzocht. Dit hoofdstuk gaat in op de zichtbare kenmerken en overgebleven relicten van dit 
waterbeheer. In het eerste deel van dit hoofdstuk is het huidige waterschapserfgoed binnen het 
stroomgebied beschreven. Deelvraag 3.1 ‘Welke objecten, structuren en patronen zijn binnen het 
stroomgebied aangemerkt als waterschapserfgoed?’ staat daarbij centraal. Vervolgens is hierop 
gereflecteerd en onderzocht welke objecten en structuren nog meer als waterschapserfgoed kunnen 
worden aangemerkt. Hierbij is deelvraag 3.2 ‘Welke objecten, structuren en patronen zijn relevant om 
aangewezen te worden als waterschapserfgoed?’ gehanteerd.  
 

4.2 Het huidige waterschapserfgoed 
De huidige inventarisatie van het waterschapserfgoed is in 2019 door het waterschap Drents 
Overijsselse Delta vastgesteld. Hiervoor bestond een lijst met watererfgoed, opgesteld door 
waterschap Reest en Wieden. Dit waterschap beheerde van 2000 tot 2016, voor de fusie met 
waterschap Groot Salland tot waterschap Drents Overijsselse Delta, het stroomgebied van de Oude 
Vaart. 
 

4.2.1 De inventarisatie van het waterschapserfgoed 
In 2008 heeft het waterschap Reest en Wieden samen met Het Oversticht het actieplan watererfgoed 
opgesteld.181 Het rapport beschrijft dat Reest en Wieden destijds gestructureerd en proactief met 
watererfgoed wilde omgaan, om op deze manier een optimale invulling te geven aan de zorg voor 
watererfgoed. 
 
Voorheen was het watererfgoedbeleid volgens het rapport namelijk reactief en weinig gestructureerd. 
Zo vulden districtmanagers en (project)medewerkers de zorg voor watererfgoed naar eigen inzicht in. 
Daarnaast moest op vragen van derden om cofinanciering, voor bijvoorbeeld instandhouding van 
erfgoed, steeds opnieuw een afweging worden gemaakt op basis van criteria die telkens opnieuw 
ontwikkeld moesten worden.  
 
Om het watererfgoed te structureren is een methode ontwikkeld om deze te categoriseren (afb. 4.1). 
Hierbij stelde het waterschap zich drie vragen: in welke mate voelt het waterschap zich 
verantwoordelijk? Vertegenwoordigt het element cultuurhistorische waarde? Biedt het element 
kansen voor planontwikkeling en profilering van het waterschap? De vragen zijn door medewerkers 
van het waterschap ingevuld op basis van eigen inzicht en ervaring.182  
 

 
181 Huizenga & Ekamper, 2008. 
182 Hiemstra, 2020. 
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Afbeelding 4.1: Vragentrechter om elementen in te delen in investeringscategorieën. 

 
Nadat de vragentrechter is doorlopen is het erfgoed in één van de vijf investeringscategorieën 
ingedeeld. Deze zijn: 
 
1. Ja, wij investeren 
2. Wij investeren soms 
3. Wij investeren als het moet 
4. Er is een kans dat wij investeren 
5. Wij investeren niet 
 
Vervolgens beschrijft het actieplan een zevental beslispunten die het watererfgoedbeleid concreet 
maken. Bijvoorbeeld door elk projectplan van een paragraaf ‘watererfgoed’ te voorzien en een 
financieel fonds voor watererfgoed in de regio op te richten. Daarnaast zijn per categorie de te 
ondernemen acties en afspraken opgesteld, zodat per categorie duidelijk is welke stappen doorlopen 
moeten worden en welke (financiële) middelen beschikbaar zijn. 
 
Voor de hoogste categorie ‘ja’ is in het rapport extra aandacht besteed met een plan van aanpak. Het 
stroomgebied Oude Vaart kent vijf objecten uit de categorie ‘ja’. Dit zijn de Paradijssluis in de 
Drentsche Hoofdvaart, de sluis Holthe in het Linthorst Homankanaal, het Koningsschut in het Van 
Holthesvaartje en sluizen nr. 2  en nr. 3 in het Oranjekanaal. Deze en andere waterschapsobjecten zijn 
met bijbehorende informatie vastgelegd op een digitale kaart (afb. 4.2). 
 
Na de opheffing van waterschap Reest en Wieden en oprichting van waterschap Drents Overijsselse 
Delta heeft het nieuwe waterschap het ‘beleid waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit’ 
vastgesteld.183 Evenals het actieplan van Reest en Wieden staat ook in dit document hoe zorg kan 
worden gedragen voor erfgoed. De term watererfgoed is daarbij veranderd in waterschapserfgoed. Dit 
wordt gedefinieerd als ‘het aan waterschapstaken verbonden geheel van historische voorwerpen, 
gebouwen, kunstwerken, landschap(selementen, patronen en structuren), archeologie en archieven’. 
Voorts gaat het beleidsstuk in op de doelen van het waterschap met betrekking tot haar 
waterschapserfgoed. Deze doelen zijn het in stand houden van waterschapserfgoed, het versterken 
van de relatie tussen erfgoed en de leefomgeving en het benutten van de verbindende kracht van 
waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Om deze doelen te behalen zijn procesafspraken en 
maatregelen opgenomen.  

 
183 Algemeen Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2019. 
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4.2.2 De huidige waterschapserfgoedobjecten 
Bij de herdefiniëring van waterschapserfgoed zijn een groot aantal objecten die in 2008 op de 
watererfgoedlijst en -kaart zijn gezet hier weer van verwijderd (afb. 4.2 en bijlage I). Het betreffen 
objecten die wel als watererfgoed omschreven kunnen worden, maar niet behoren tot de 
waterschapstaken en daarom geen waterschapserfgoed zijn (par. 1.6). Binnen het stroomgebied zijn 
dit objecten zoals een historische waterpomp of natuurijsbaan. Opvallend is verder dat veel objecten 
in of langs de kanalen van de huidige waterschapserfgoedlijst zijn gehaald. Het betreffen voornamelijk 
bruggen en zwaaikommen. Verder valt op dat zowel op de oude als de nieuwe erfgoedlijst enkel 
objecten zijn opgenomen. Structuren en patronen, zoals oude waterlopen, relicten van meanders en 
kades, ontbreken volledig. De waterschapserfgoedkaart zou dan ook als waterschapserfgoedobjecten-
kaart gedefinieerd kunnen worden. In 2018 zijn in opdracht van het waterschap de overbleven 
objecten onderzocht, waarbij voor elk object een korte ontstaansgeschiedenis en globale waardering 
is beschreven. 
 

 
Afbeelding 4.2: Waterschapserfgoedkaart met het voormalige watererfgoed en huidige waterschapserfgoed. De nummers 
verwijzen naar de objecten (bijlage 1).  

 
De waterschapserfgoedkaart geeft veertig voormalige watererfgoedobjecten weer, waarvan achttien 
door het waterschap Drents Overijsselse Delta als waterschapserfgoed zijn bestempeld. Daarnaast 
toont de kaart een negentiende object (nr. 92 op de erfgoedkaart afb. 4.2). Op het bijbehorende 
document staat echter nadrukkelijk aangegeven dat deze waterzuiveringsinstallatie geen water-
schapserfgoed betreft.  
 
Van de overige waterschapserfgoedobjecten ligt in het zuiden van het stroomgebied de Paradijssluis 
(nr. 71). Bij deze sluis zijn ook de sluiswachterswoning (nr. 72) en het gemaal (nr. 73) als 
waterschapserfgoed opgenomen (afb. 4.3). De sluislocatie werd in de tweede helft van de achttiende 

Dwingeloo 

Beilen 
Westerbork 
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eeuw in de Drentsche Hoofdvaart aangelegd om dit kanaal voor scheepvaart bevaarbaar te maken. 
Rond 1890 werd het complex geheel vernieuwd. In 1925 werd de sluis, net als de nadere sluizen in de 
Drentsche Hoofdvaart, voorzien van een pompgebouw. Deze zijn voor Drentse begrippen redelijk 
zeldzaam. In het bijbehorende toelichtingsdocument wordt vermeld dat elk van deze objecten een 
hoge ensemblewaarde hebben in relatie tot de historisch-functionele samenhang met de andere 
onderdelen van het sluiscomplex.  
 

 
Afbeelding 4.3: De Paradijssluis ten noorden van Meppel. Het sluiscomplex omvat naast de sluis een sluiswachterswoning en 
een gemaal. 

 
Verder naar het noorden liggen in de Drentsche Hoofdvaart de Haveltersluis (nr. 146) met duiker (nr. 
147), de Uffeltersluis (nr. 148) met sluiswachterswoning (nr. 149) en de Dieversluis (nr. 151) met loods 
(nr. 152) en boothuis (nr. 155). De drie sluiscomplexen kennen een vergelijkbare ontstaans-
geschiedenis als die van de Paradijssluis. Ook bij deze objecten wordt in het bijbehorende toelichtings-
document de ensemblewaarde van de complexen benadrukt. 
 
Ten zuiden van Beilen ligt in het Linthorst Homankanaal de sluis Holthe (nr. 96). De sluis stamt uit 1925 
en is voorzien van een gemaal (zonder nr.) en een peilschaal (nr. 97). In het noorden van het 
stroomgebied liggen in het Oranjekanaal de sluizen nr. 2 (nr. 133 op de erfgoedkaart) en nr. 3 (nr. 138 
op de erfgoedkaart). Ze stammen uit circa 1850 en zijn hier geplaatst tijdens de aanleg van het 
Oranjekanaal. Zowel bij de sluis Holthe, als de sluizen in het Oranjekanaal wordt voornamelijk de 
ensemblewaarde van de objecten benadrukt.  
 
In het Van Holthesvaartje ligt volgens het waterschap het Koningsschut (nr. 167). In dit onderzoek 
wordt deze stuw aangeduid als het Van Holtheschut (par. 4.3.6). In 1833 werden de eerste bouw-
tekeningen gemaakt voor een schut op deze plek.184 De schut reguleert de watertoevoer vanuit de 
Oude Vaart naar de Drentsche Hoofdvaart (par. 3.3.3). De oude houten schut is vorige eeuw vervangen 

 
184 Drents Archief, toegangsnr. 0082, inventarisnr. 1.08.3.99. 
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voor de huidige gedeeltelijk betonnen constructie (afb. 4.4).185 In 2011 is de stuw door het waterschap 
Drents Overijsselse Delta gerenoveerd.186  
 

 
Afbeelding 4.4: Stuw Van Holtheschut. Deze stuw ligt in het Van Holthesvaartje dat de verbinding vormt tussen de Oude Vaart 
en de Drentsche Hoofdvaart. 

 
Los van de sluiscomplexen ligt in het Oranjekanaal nog een stuw die is aangemerkt als water-
schapserfgoed (nr. 137). In het toelichtingsdocument staat geen nadere informatie over het object 
vermeld. In de Drentsche Hoofdvaart liggen buiten de sluiscomplexen nog een duiker (nr. 147) en inlaat 
(226). De duiker is vrij uniek gemetseld en zorgt ervoor dat het water hier onder het kanaal door kan. 
De inlaat zorgt er juist voor dat het water, in dit geval van het stroompje de Zekte, de Drentsche 
Hoofdvaart in kan stromen. Buiten de kanalen ligt daarnaast nog een replica van het Batingerschut (nr. 
164). Deze is in 1989 buiten de Dwingelerstroom geplaats als herinnering aan de stuw die hier vorige 
eeuw is verwijderd tijdens normalisatiewerkzaamheden.187  
 

 
185 “Ministerie van Waterstaat: Aanbesteding”, 1932. 
186 “Renovatie Koningsschut bij Dieverderbrug”, 2011. 
187 www.drenthekunstbreed.nl. 
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Afbeelding 4.5: Stuw Batingerschut. Nabij Dwingeloo ligt deze replica van het Batingerschut dat enkele eeuwen in de Oude 
Vaart heeft gelegen. 

 

4.3 Potentieel waterschapserfgoed 
Als aanvulling op de huidige waterschapserfgoedlijst zijn een aantal objecten, structuren en patronen 
onderzocht. Het betreffen beekdalstructuren, kades, waterlopen, oeververbindingen, kanalen, sluizen, 
stuwen en gemalen. 
 

4.3.1 Beekdalstructuren 
Tijdens de Middeleeuwen is men begonnen de beekdalen te gebruiken als hooi- en weilanden (par. 
2.3 en 3.2). Door het gebied te ontwateren en de percelen te scheiden ontstonden de kenmerkende 
beekdalstructuren, zoals houtwallen, singels, greppels en sloten.  
 
Ondanks de ruilverkavelingen, die het beekdal van de Oude Vaart behoorlijk hebben veranderd, zijn er 
nog historische beekdalstructuren te herkennen (afb. 4.6). Zo zijn op enkele plekken, voornamelijk in 
de bovenloop van de Oude Vaart, nog veel van de originele beekdalranden aanwezig in de vorm van 
houtwallen, singels, greppels, sloten en wegen (afb. 4.7). Daarnaast is het beekdallandschap bij Uffelte 
en Orvelte de afgelopen twee eeuwen weinig veranderd. Deze gebieden kennen nog een rijke 
structuur van houtwallen, singels, greppels en sloten. Naast deze gebieden zijn ook elders in het 
beekdal van de Oude Vaart nog verspreid historische beekdalstructuren te vinden. Van de beekdalrand 
bij het Uffelter beekdaldeel Ootmaan is bekend dat deze houtwal het zure water van de hogergelegen 
heidevelden moest tegenhouden, om op die manier de hooiopbrengst te verhogen.188  
 

 
188 Kerssies, e.a., 2013, p. 7. 
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Afbeelding 4.6: De beekdalstructuren in van de Oude Vaart. De kaart laat de gebieden zien die nog veel van de 
oorspronkelijke structuren kennen en de plekken waar de beekdalrand nog duidelijk zichtbaar in het landschap is. 

 

 
Afbeelding 4.7: Luchtfoto van de twee beekdalgebieden die nog een rijke structuur van houtwallen, singels, greppels en 
sloten kennen. 

 
 

Dwingeloo 
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4.3.2 Kades 
Langs de benedenloop en middenloop van de Oude Vaart liggen enkele kades die het achterliggende 
land tegen hoogwater moeten beschermen. Veel van deze kades zijn de afgelopen decennia 
opgeworpen tijdens normaliseringswerkzaamheden en ruilverkavelingen. Toch heeft de Oude Vaart in 
haar benedenloop nog enkele trajecten met kades van voor deze ingrepen (afb. 4.8). Het betreffen 
kades die langs het deel van de Oude Vaart lopen die halverwege de zeventiende eeuw is gegraven als 
de Schipvaart (par. 3.3).  
 
Ook langs de kanalen en de middeleeuwse Leisloot liggen kades.189 Deze zijn vanaf de aanleg van de 
wateren niet tot nauwelijks veranderd. Daarnaast liggen in het Dwingelerveld (ten zuiden van 
Dwingeloo op afb. 4.8) enkele kleine kades die hier de afgelopen decennia zijn opgeworpen om te 
voorkomen dat het natuurgebied hier verdroogt.190  
 
Met behulp van oude waterschapskaarten en het Actueel Hoogtebestand Nederland is geprobeerd de 
bevloeiingskades van de bevloeiingswaterschappen uit de tweede helft van de negentiende eeuw en 
de eerste helft van de twintigste eeuw terug te vinden. Geen van de destijds opgeworpen kades is 
teruggevonden. Blijkbaar zijn deze kades nadat ze overbodig raakten opgeruimd.  

 
Afbeelding 4.8: Kaart met kades binnen het stroomgebied van de Oude Vaart. 

  

 
189 Coert, 1991, p. 10. 
190 Hiemstra, 2020. 
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4.3.3 Waterlopen 
Tijdens de vorige eeuw is de Oude Vaart gedurende normalisatiewerkzaamheden en ruilverkavelingen 
behoorlijk in haar loop veranderd. Van het meanderende karakter tot het begin van de twintigste eeuw 
is weinig overgebleven. Toch zijn er nog stukken waterlopen die de afgelopen twee eeuwen nauwelijks 
zijn veranderd (afb. 4.9). Het betreffen voornamelijk vergraven en gegraven zijtakken en de bovenloop 
van de Oude Vaart. Ze zijn aangelegd om de beekdalen te ontwateren en hebben daarom veelal een 
rechtlijnig karakter.  
 
De Scheidgruppe heeft als enige waterloop nog een sterk meanderend karakter (afb. 4.10). Bij de 
stichting van de kerk en kerspel Havelte in 1310 werd de hoofdloop van de Oude Vaart als grens 
genomen. Door verlegging van de Oude Vaart in westelijke richting verlandde het loopje en werd het 
aangeduid als Scheijslote of Scheidgruppe.191 Ook nu, ruim zeven eeuwen na de stichting van het 
kerspel Havelte, vormt de Scheidgruppe nog steeds een grens, maar dan tussen de gemeenten De 
Wolden en Westerveld. 
 

 
Afbeelding 4.9: Onveranderde waterlopen. De donkerblauwe lijnen geven de waterlopen weer die vergeleken met de 
Bonnekaart (begin twintigste eeuw), Nettekeningen (ca. 1850) en de Kadastrale minuutplans (1832) niet tot nauwelijks zijn 
veranderd. 

 

 
191 Spek, 2004, p. 436. 
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Afbeelding 4.10: De Scheidgruppe nabij Uffelte. De waterloop vormt al ruim zeven eeuwen een grens, eerst tussen kerspelen 
en later tussen gemeenten. 

 
Van de historische lopen van de Oude Vaart zijn binnen het stroomgebied nog enkele relicten te 
herkennen. Het betreffen bochtafsnijdingen, vooral in de omgeving van Uffelte (afb. 4.12), en andere 
oude lopen. Ze zijn na de normalisatiewerkzaamheden en ruilverkavelingen als relicten in het 
landschap overgebleven (afb. 4.11). Enkele historische waterlopen zijn de afgelopen decennia verder 
uitgegraven (kaart 3 en 4 op afb. 4.11) of zelfs opnieuw gegraven (de op één na noordelijkste 
bochtafsnijding van kaart 2 op afb. 4.11). De waterloop op kaart 4 van afb. 4.11 wordt door WMD 
Drinkwater B.V. gebruikt voor het produceren van drinkwater.  
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Afbeelding 4.11: Kaart met relicten van historische waterlopen van de Oude Vaart. 

 

   
Afbeelding 4.12: Enkele meanderrelicten van de Oude Vaart nabij Uffelte. 

 

4.3.4 Oeververbindingen 
De legger van het waterschap laat een groot aantal bruggen zien in het stroomgebied, van kleine 
houten fietsbruggen tot grote betonnen autobruggen. Veel van deze bruggen zijn relatief jong. Het is 
daarom voor de inventarisatie van het waterschapserfgoed interessanter om naar de locatie van de 
bruggen te kijken: de oeververbindingen. Een groot deel van de oeververbindingen zijn relatief recent 
gerealiseerd, voornamelijk tijdens ruilverkavelingen en de aanleg van nieuwbouwwijken. Voor het 
overig deel geldt dat deze al minstens een eeuw in het landschap liggen (afb. 4.13). Binnen het 
onderzoek naar oeververbindingen als potentieel waterschapserfgoed ligt de focus op deze laatste 
categorie. 
 
Hoewel de oeververbindingen tegenwoordig allen bruggen betreffen, bestonden deze tot in de vorige 
eeuw ook uit voorden. Dit waren doorwaadbare plekken in de beken. Veel van de bruggen over de 
kanalen betreffen oude bruglocaties, die hier al vanaf de aanleg van de kanalen liggen. Van de oude 



84 
 

oeverbindingen over de Oude Vaart is ongeveer de helft op korte afstand verplaatst tijdens de 
twintigste-eeuwse normaliseringswerkzaamheden en ruilverkavelingen. 
 

 
Afbeelding 4.13: Hedendaagse historische oeververbindingen binnen het stroomgebied van de Oude Vaart.  

 
De oudste bruglocatie in het stroomgebied is de Dwingelerbrug te Dwingeloo (afb. 4.14). Met een 
vermelding uit 1436 is het een van de oudste bruggen van Drenthe en de eerste brug over de Oude 
Vaart. Op deze locatie is nog steeds een brug gelegen (afb. 4.15). Tegen het einde van de zestiende 
eeuw wordt een vermelding van een tweede brug in het stroomgebied gemaakt over de Wester-
borkerstroom tussen Westerbork en Elp. Ook op deze historische plek ligt nog een brug. Omdat deze 
brug niet in eigendom of beheer van het waterschap is, staat deze niet op de legger van het 
waterschap. Voorts wordt in de zeventiende eeuw melding gemaakt van de Horstingvoort ten westen 
van Beilen die vervangen wordt door een brug.192 De oeververbinding is met de bouw van een 
woonwijk en de omlegging van de Oude Vaart in de vorige eeuw helaas verloren gegaan. 
 
 

 
192 Coert, 1991, p. 24-34. 
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Afbeelding 4.14: Een ets van het dorp Dwingeloo uit 1765. Links op de afbeelding is de Dwingelerdijk en de Dwingelerbrug te 
zien. Verder op de achtergrond is de theekoepel van het huis Batinge en de kerk van het dorp weergeven. Aan de 
rechterkant is de herberg In ’t Fortuin met daarvoor het Batingerschut getekend. 

 

 
Afbeelding 4.15: Hedendaagse Dwingelerbrug over de Dwingelerstroom. 
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Ten slotte is de Van Dijksbrug over de Beilervaart, aan de rand van het stroomgebied, noemenswaardig 
(afb. 4.16). Om de kosten van de aanleg, het onderhoud en de bediening van de brug te dekken werd 
in 1914 het waterschap Brug over de Beilervaart opgericht. Het waterschap omvatte 242 hectare, 
bestaande uit de gronden die belang hadden bij de draaibrug. In 1946 werd de brug overgedragen aan 
de gemeente Beilen en werd het waterschap opgeheven.193 Op de topografische kaart van 1955 staat 
de brug omschreven als Waterschapsbrug, op latere kaarten als de Van Dijksbrug. Vermoedelijk is de 
brug later vernoemd naar de heer T. van Dijk, aan wie de minister van Waterstaat in 1912 de 
vergunning verleende voor de bouw van de brug. In 2008 heeft de plaatselijke gemeentelijk Midden-
Drenthe de oude brug voor ruim €400.000 vervangen door een bredere brug, ten behoeve van het 
zware landbouwverkeer.194 
 

 
Afbeelding 4.16: Van Dijksbrug over de Beilervaart. 

 

4.3.5 Kanalen 
De kanalen binnen het stroomgebied zijn bijna allen nog bewaard gebleven (afb. 4.17). Een 
uitzondering hierop vormt de Uffelter Boervaart. Nadat de vaart niet meer werd gebruikt voor de 
afvoer van turf, raakte deze in verval. Op de plek waar de Boervaart vroeger liep is het tracé nog 
zichtbaar. De lopen van de overige kanalen zijn sinds de aanleg ervan, vanaf de zeventiende eeuw tot 
het begin van de twintigste eeuw, onveranderd gebleven (par. 3.3). Dit geldt overigens niet voor een 
traject van de Beilervaart in Beilen. Met de komst van het distributiecetrum van de Jumbo is een deel 
van dit kanaal omgeleid. Daarnaast is met de omleiding van de Beilerstroom in de tweede helft van de 
vorige eeuw het Kleine Vaartje, dat de verbinding vormde tussen de Beilerstroom en de Beilervaart, 
deels gedempt.195  
 

 
193 Drents Archief, toegangsnr. 0061, inventarisnr. 23. 
194 “Van Dijksbrug is klaar”, 2009. 
195 Coert, 1991, p. 147. 
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Afbeelding 4.17: De bestaande en verdwenen kanalen binnen het stroomgebied van de Oude Vaart. 

 

4.3.6 Sluizen, stuwen en gemalen 
Binnen het stroomgebied van de Oude Vaart liggen enkel in kanalen nog sluizen (4.18). Dit met 
uitzondering van de Beilervaart, dat nooit een sluis heeft gehad. Rondom de sluizen staan veelal 
bijbehorende objecten, zoals een sluiswachterswoning, een brug en een gemaal (4.19). De sluis kan 
dan ook als onderdeel binnen het ensemble sluiscomplex worden gezien. De locaties bevatten als enige 
in het stroomgebied historische gemalen, die hier al relatief vroeg zijn gerealiseerd ten behoeve van 
de scheepvaart. 
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Afbeelding 4.18: Huidige sluiscomplexen en historische stuwlocaties binnen het stroomgebied van de Oude Vaart. 

 

 
Afbeelding 4.19: Sluiscomplex nabij Uffelte. Nabij de sluis liggen verschillende gebouwen zoals een sluiswachterswoning en 
gemaal.  
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Wat betreft de stuwen in het stroomgebied zijn deze vrijwel allen van de laatste decennia en liggen 
daarnaast niet op een historische stuwlocatie. Een uitzondering hierop zijn de twee stuwen in en nabij 
het Van Holthesvaartje. Een van deze stuwen betreft het Koningsschut, op de plek waar het Van 
Holthesvaartje en de Oude Vaart elkaar kruizen. Hoewel de stuwlocatie al eeuwen oud is, is de stuw 
zelf van vrij recente bouw.196 De markante stuw in het Van Holthesvaartje zelf kan daarentegen wel als 
historisch worden beschouwd. Hoewel historisch incorrect wordt deze van oorsprong naamloze stuw 
vaak aangeduid als het Koningsschut. Op de site van de stichting Historische Sluizen en Stuwen 
Nederland wordt deze stuw als het Van Holtheschut aangeduid.197 Deze benaming zal daarom ook hier 
worden gebruikt. 
 
Net als de sluiscomplexen kan ook de locatie van het Koningsschut als ensemble worden beschouwd. 
Met de aanleg van het vaartje door eigenaar van het huis Oldengaerde, A.W. van Holthe, werden zijn 
bezittingen via het water ontsloten (afb. 4.20). De provincie Drenthe maakte gebruik van het vaartje 
om de Drentsche Hoofdvaart met water uit de Oude Vaart te voorzien. Het Van Holthesvaartje, 
Koningsschut en Van Holtheschut hadden hierin elk een functie te vervullen. Zo stuwde het 
Koningsschut het water uit de Oude Vaart op, zodat deze via het Van Holthesvaartje, langs het Van 
Holtheschut, de Drentsche Hoofdvaart kon instromen (par. 3.3).198  
 

 
Afbeelding 4.20: Digitale kaart van de kadastrale minuutplans uit 1832. De bezittingen van A.W. van Holthe en de 
waterlopen zijn op deze kaart uitgelicht. Ook zijn de hedendaagse Van Holtheschut en Koningsschut aangegeven. 

  

 
196 Coert, 1991, p. 92. 
197 www.sluizenenstuwen.nl. 
198 Coert, 1991, p. 222-223. 
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4.4 Conclusie waterschapserfgoed 
Waterschapserfgoed wordt in dit onderzoek omschreven als de historische objecten, structuren en 
patronen die vallen onder de taken van het waterschap. Het zijn kenmerken en relicten van het 
historisch waterbeheer. Binnen het stroomgebied van de Oude Vaart zijn dit beekdalstructuren, kades, 
waterlopen, oeververbindingen, kanalen, sluizen, stuwen en gemalen. 
 
Het huidige waterschapserfgoed beperkt zich voornamelijk tot de sluiscomplexen in de kanalen. 
Daarnaast zijn enkele betekenisvolle objecten, zoals een duiker en een inlaat, opgenomen in de 
erfgoedlijst. Opvallend is dat alleen objecten voorkomen op de waterschapserfgoedlijst. Structuren en 
patronen zijn volledig buiten beschouwing gelaten. Bij de herdefiniëren van het waterschapserfgoed 
zijn een groot aantal objecten van de lijst verdwenen. Het betreffen voornamelijk bruggen. Kennelijk 
behoren ze niet tot de taken van het waterschap. Dit is opvallend te noemen, omdat ze wel op de 
legger van het waterschap staan. 
 
Van de waterlopen zijn voornamelijk de gegraven en vergraven beeklopen en kanalen van oudere 
datum met de bijbehorende kades relatief onveranderd gebleven in hun tracé. Van de kanalen valt 
verder op dat de sluiscomplexen en bruggen veelal nog op hun originele plek liggen. De enige plek in 
de Oude Vaart waar een stuw nog op zijn historische plek ligt is waar deze kruist met het Van 
Holthesvaartje; het Koningsschut. 
 
Wat betreft de beekdalstructuren kan geconcludeerd worden dat deze het beste zijn geconserveerd 
in het bovenloopgebied van de Oude Vaart en nabij Uffelte. In het bovenloopgebied heeft de 
monumentale status van het dorp Orvelte wellicht bijgedragen aan het behoud van dit beekdaldeel. 
Daarnaast zijn in deze gebieden nog de meeste meanderrelicten van de Oude Vaart te vinden. 
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5. De betekenis van 

waterschapserfgoed in 

wateropgaven 
  

De Drentsche Hoofdvaart (links) en Oude Vaart (rechts) ten westen van Dwingeloo. 
Ze zijn door het Van Holthesvaartje (langs de bomenrij) met elkaar verbonden. 
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5.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is stilgestaan bij het huidige en potentiële waterschapserfgoed binnen 
waterschap Drents Overijsselse Delta. In dit hoofdstuk is onderzocht hoe dit erfgoed vervolgens kan 
worden toegepast in de wateropgaven van het waterschap. Allereerst is deelvraag 5.1 ‘Welke 
wateropgaven liggen er in het deelgebied?’ onderzocht. Als deelgebied zijn twee locaties gekozen waar 
het waterschap van plan is klimaatbuffers te realiseren. Deze liggen ten noorden van Uffelte (afb. 5.1) 
en ten westen van Dwingeloo (afb. 5.2). Vervolgens is onderzocht op welke manier water-
schapserfgoed gebruikt kan worden binnen de opgaven. Hierbij is deelvraag 5.2 ‘Op welke manier kan 
het waterschapserfgoed gebruikt worden in deze opgaven?’ gehanteerd. 
 

5.2 Wateropgaven 
Door het veranderende klimaat zullen in Nederland de komende decennia grotere extremen 
voorkomen in de vorm van hevige neerslag met grote piekafvoeren, afgewisseld met drogere periodes. 
Voor het stroomgebied van de Oude Vaart is voornamelijk het tegengaan van wateroverlast een 
belangrijke opgave.199 Daarnaast werkt het waterschap aan het verbeteren van de ecologische 
toestand van de Oude Vaart. Op dit moment voldoet de Oude Vaart namelijk niet aan de gestelde 
ecologische eisen. Dit komt onder andere doordat de aanwezige stuwen een belemmering vormen 
voor de migratie van vissen.200 In samenwerking met de provincie Drenthe, Prolander en de gemeente 
Westerveld heeft het waterschap Drents Overijsselse Delta daarom plannen opgesteld om de 
benodigde waterberging te creëren en de ecologische toestand van de Oude Vaart te verbeteren.201  
 

5.2.1 Water vasthouden en bergen 
Op dit moment heeft het stroomgebied van de Oude Vaart een opgave van ongeveer honderd hectare 
wateroverlast. Dit betekent dat men bij ongeveer honderd hectare van de gronden binnen het 
stroomgebied wateroverlast ervaart.202 Om deze problemen te ondervangen en het benedenstroomse 
Meppel bij toekomstige hoogwatersituaties te beschermen tegen wateroverlast, is besloten om het 
water van de Oude Vaart langer vast te houden. Dit besluit komt voort uit het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW), waarin is afgesproken om de watersystemen in Nederland op orde te 
brengen.203 Binnen het stroomgebied worden daarom waterbergingsgebieden ingericht die totaal 
400.000 m3 aan water moeten bergen. Als plek voor zo’n waterbergingsgebied, ook wel klimaatbuffer 
of retentiegebied genoemd, zijn de Ootmaanlanden ten noorden van Uffelte aangewezen. Het water 
uit de Oude Vaart zal via het Van Holthesvaartje door de Drentsche Hoofdvaart het gebied instromen. 
Omdat hier niet het volledige bergingsdoel behaald kan worden is het project uitgebreid met een extra 
bergingsgebied vlak boven het Koningsschut, ten westen van Dwingeloo.204 
 

5.2.2 Ecologie 
De te realiseren waterberging zal gecombineerd worden met natuurontwikkeling. Zo wordt de 
verdroging van het Natura 2000-gebied Holtingerveld, dat gedeeltelijk binnen de Ootmaanlanden valt, 
tegengegaan door gebiedseigen water in het bergingsgebied vast te houden. Daarnaast wordt de 
klimaatbuffer ingericht als een Natuurnetwerk Nederland gebied (NNN).  
 
Bij de klimaatbuffer Koningsschut wordt de waterberging gecombineerd met een opgave van de 
Kaderrichtlijn Water (KRW) om het Koningsschut vispasseerbaar te maken.205 De visstand in de Oude 

 
199 Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2015, p. 9-10. 
200 Ibidem, p. 146. 
201 Cazemier, 2020, p. 6. 
202 Visser, 2021. 
203 Cazemier, 2020, p. 12. 
204 Ibidem, p. 4. 
205 Ibidem. 
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Vaart is namelijk onvoldoende gebleken, doordat de aanwezige stuwen in de stroom de vismigratie 
belemmeren.206 Naast het Koningsschut zullen ook de overige stuwen in de Oude Vaart vispasseerbaar 
worden gemaakt. De te realiseren klimaatbuffer bij het Koningsschut zal naast een NBW-berging ook 
een KRW-berging worden. Deze berging zal niet eens in de 25 jaar worden ingezet, zoals bij de 
Ootmaanlanden, maar jaarlijks.207 Daarnaast ligt er binnen het stroomgebied de opgave om langs de 
Oude Vaart natuurvriendelijke oevers aan te leggen. De opgave betreft in totaal zes en een halve 
kilometer aan te realiseren natuurvriendelijke oevers.208 
 

5.2.3 Kansen voor waterschapserfgoed in opgaven 
Bij de aanpak van de beschreven wateropgaven liggen veel kansen voor het waterschapserfgoed en de 
cultuurhistorie in meer algemenere zin. Zo kan voor de opgave waterberging gekeken worden naar 
oude vloeiweidesystemen, waarbij boeren vroeger hun landerijen inundeerden. Door waterberging op 
deze plekken te creëren wordt een oud systeem voor een nieuw doel opnieuw tot leven gewekt. In 
sommige gevallen liggen de houtwallen, die mogelijk als kade dienden bij de bevloeiing, nog aan de 
rand van het beekdal (par. 4.3.1). Deze oude structuren kunnen ingezet worden als onderdeel van de 
nieuwe waterberging. 
 
Wat betreft de opgave vispasseerbaarheid zijn er twee opties: of de oplossing ligt in de hoofdstroom 
of daarbuiten.209 Wanneer het belemmerende object, zoals een stuw, verwijderd kan worden, zal het 
peilverschil overbrugd moet worden. Een optie hiervoor is verlenging van het tracé van de beekloop. 
Hiervoor kan het oude meanderende profiel van de beek gebruikt worden. Wanneer het 
belemmerende object niet kan worden verwijderd, kan gekozen worden voor een nevengeul langs de 
hoofdloop. Hiervoor kan, wanneer mogelijk, gebruik worden gemaakt van historische, soms 
verdwenen, waterlopen.  
 
Ook voor de inrichting van natuurvriendelijke oevers kunnen oude meanders worden gebruikt als deze 
in verbinding staan met het waterlichaam. Door gebruik te maken van de historische beekloop krijgt 
het desbetreffende traject weer iets van zijn historische karakter terug.  
 
Het zijn dus voornamelijk historische, al dan niet verdwenen, structuren en principes die ingezet 
kunnen worden bij het aanpakken van de wateropgaven. Door nieuwe functies toe te delen aan 
relicten van het historische waterbeheer krijgt het waterschapserfgoed een hedendaagse betekenis. 
 

5.3 Ontwerpplannen klimaatbuffers 
Met het ontwerp van de klimaatbuffers is invulling gegeven aan de te realiseren water- en 
natuurdoelen. Deze doelen vormen het uitgangspunt bij de ontwerpplannen. Daarbij is, waar mogelijk, 
rekening gehouden met de cultuurhistorie van het gebied.210 Voor de Ootmaanlanden is een ontwerp 
gemaakt voor een gebied van ongeveer 75 hectare. De inrichting nabij het Koningsschut betreft 
ongeveer 12 hectare.211  
 

5.3.1 Klimaatbuffer Ootmaanlanden 
Ten noorden van Uffelte ligt de klimaatbuffer Ootmaanlanden (afb. 5.1). Het betreft een gedeelte van 
het beekdal van de Oude Vaart dat tegen de Drentsche Hoofdvaart aanligt. Het gebied heeft een goed 
bewaard gebleven landschapsstructuur van elzensingels (afb. 4.3). Hoewel het hele gebied in het 

 
206 Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2015, p. 149. 
207 Cazemier, 2020, p. 13. 
208 Visser, 2021. 
209 Liefferinge, e.a., 2005, p. 27. 
210 Hamel, 2021. 
211 Cazemier, 2020, p. 8. 
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ontwerpplan als Ootmaanlanden wordt aangeduid, kent enkel het westelijk deel van oorsprong de 
naam Ootmaan of Ootmaden. Het noordelijk deel wordt als Oude Nieuwe Landen of Olde Nijlaanden 
aangeduid en het oosten als Nieuwe Landen of Nijlaanden. Naast hooi- en weilanden bood dit gebied 
vroeger de doorgang van de Uffelter Boervaart. Deze werd in 1787 aangelegd door de markgenoten 
van Uffelte om het Uffelterveen af te graven. Al halverwege de 19e eeuw liep deze vervening tot een 
einde, waarna de vaart werd gedempt (par. 3.3).  
 
Om de gestelde waterberging en natuurontwikkeling in de Ootmaanlanden te realiseren zijn in het 
ontwerpplan watergangen aangepast, elzensingels waar nodig hersteld en poelen aangelegd. Om het 
water binnen het gebied te houden worden kleine kades aangelegd die gemiddeld zo’n zeventig 
centimeter hoog zijn.212 Daarnaast kwam vanuit de omwonenden het verzoek om de verdwenen 
Uffelte Boervaart weer beleefbaar te maken. Deze wens is opgenomen in het ontwerpplan, waarin een 
deel van de verdwenen Boervaart wordt ingericht als afwateringkanaal. Ook bestaat de wens vanuit 
het gebied om het verhaal van het historische vloeiweidesysteem mee te nemen (par. 3.2 en 3.5). In 
het plan worden daarom informatieborden geplaatst waarin het verhaal van de oude en nieuwe 
inundaties in het gebied wordt verteld.213  
 

 
212 Prolander, z.d., p. 1. 
213 Cazemier, 2020, p. 13. 
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Afbeelding 5.1: Inrichtingsschets van de klimaatbuffer Ootmaanlanden. Aan de zuidrand is de te herstellen Boervaart 
weergeven. Hier worden ook enkele elzensingels herplant.  
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5.3.2 Klimaatbuffer Koningsschut 
Tussen Wittelte en Dwingeloo ligt het Koningsschut. Deze stuw ligt al ongeveer vier eeuwen in de Oude 
Vaart om het peil te reguleren.214 De klimaatbuffer Koningsschut wordt stroomopwaarts van de stuw, 
aan de oostkant van de Oude Vaart gerealiseerd (afb. 5.2). Dit gebied wordt ook wel het Koningsland 
genoemd. Het gebied wordt aan de zuidkant door het Van Holthesvaartje en aan de noord- en oostkant 
door de hogere bosgronden van Broekenlaar of Boerenlaar en Rostwyck begrensd. Door ruilver-
kavelingen en normalisatiewerkzaamheden in de vorige eeuw hebben de oorspronkelijke beekdal-
structuren hier plaats moeten maken voor grote blokvormige percelen. In de tweede helft van de 
vorige eeuw is langs de genormaliseerde Oude Vaart een strook bos ontwikkeld. 
 
Het gebied zal ten behoeve van de waterberging door een kade worden omgeven. Binnen de 
klimaatbuffer en een gedeelte daarbuiten zal een watergeul gegraven worden die als vispassage zal 
dienen. Het Van Holthesvaartje zal voor deze vispassage worden afgedamd, waarbij het water via een 
bestaande sloot naar de Oude Vaart wordt geleid. Opvallend aan het ontwerp is dat de cultuurhistorie 
een beduidend kleinere rol in het ontwerp heeft gespeeld dan bij de Ootmaanlanden. Zo worden 
bijvoorbeeld, in tegenstelling tot bij de Ootmaanlanden, geen beekdalstructuren of historische 
waterlopen hersteld. Een van de factoren die hier invloed op heeft gehad is dat omwonenden geen 
extra wensen ten aanzien van de klimaatbuffer hebben geopperd.215 Daarnaast is op het oude tracé 
van de Oude Vaart in dit gedeelte na de ruilverkaveling onder een bos verdwenen. Omdat de 
bomenkap op dit moment maatschappelijk gevoelig ligt, is ervoor gekozen dit tracé niet te gebruiken 
voor de vispassage.216 
 

 
214 Coert, 1991, p. 92. 
215 Cazemier, 2020, p. 13. 
216 Hamel, 2021. 
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Afbeelding 5.2: Inrichtingsschets van de klimaatbuffer Koningsschut. De tekening laat de te graven watergeul en de beoogde 
natuurontwikkeling zien.  
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5.4 Alternatief ontwerp Koningsland 
Waar bij de Ootmaanlanden het waterschapserfgoed in het gebied wordt versterkt, lijkt dit bij het 
Koningsschut juist het tegenovergestelde te zijn. Bij de Ootmaanlanden wordt namelijk de verdwenen 
Boervaart weer zichtbaar gemaakt, terwijl bij het Koningsschut gekozen is om een watergeul te graven 
die geen verband houdt met de historische loop van de Oude Vaart. In deze paragraaf wordt daarom 
een alternatief onderwerp gemaakt voor de klimaatbuffer nabij het Koningsschut, om te verkennen 
hoe het ontwerp er geredeneerd vanuit waterschapserfgoed uit had kunnen zien. Omdat de 
desbetreffende locatie de veldnaam Koningsland kent, zal deze naam gehanteerd worden voor het 
alternatieve ontwerp. 
 

5.4.1 Cultuurhistorie van het Koningsland  
De geschiedenis van het Koningsland houdt nauw verband met de havezate Oldengaerde (afb. 5.3) en 
in het bijzonder met de negentiende-eeuwse eigenaar Aalt Willem van Holthe. Zoals al eerder 
beschreven (par. 3.3 en 4.3) liet deze ondernemer in het begin van de negentiende eeuw vanaf zijn 
landgoed een vaart graven naar de Oude Vaart en door tot de Drentsche Hoofdvaart. Op deze manier 
werden zijn bezittingen, waaronder ook de nabijgelegen havezate Batinge, via het water ontsloten. De 
provincie Drenthe profiteerde van de vaart als watertoevoer vanuit de Oude Vaart naar de Drentsche 
Hoofdvaart. Hoewel de vaart niet meer bevaarbaar is, ligt deze nog steeds in het landschap en vormt 
de zuidgrens van het Koningsland. De huidige functie van de vaart is de waterafvoer van enkele 
aangelegen percelen. Het Koningsschut, dat een belangrijke rol speelde in het lokale waterbeheer, ligt 
als enige stuw in de Oude Vaart nog op zijn historische plek. Ook nu reguleert deze stuw het water van 
de Oude Vaart. In het Van Holthesvaartje ligt daarnaast het bijna negentig jaar oude Van 
Holtheschut.217 Samen met een andere stuw en een inlaatwerk reguleert het Van Holtheschut de 
watertoevoer vanuit de Oude Vaart naar de Drentsche Hoofdvaart. 
 

 
217 “Ministerie van Waterstaat: Aanbesteding”, 1932. 
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Afbeelding 5.3: Havezate Oldengaerde, hier Aldengaarde genoemd, in ca. 1797. Helemaal bovenaan de kaart is nog net een 
deel van de Oude Vaart zichtbaar. Het Koningsland staat niet op de kaart. De kaart is naar het westen gericht. 

 
In het noorden en oosten wordt het Koningsland begrensd door een hoogte. Het betreft een beboste 
keileemrug (afb. 2.3) die door de eigenaren van Oldengaerde werd gebruikt voor de productie van 
hout.218 Het zuidelijk deel van het bos kent de veldnaam Broekenlaar of Boerenlaar, het noordelijk deel 
heet Rostwyck. Het Koningsland zelf bestond in 1832 uit hooi- en weilanden, waarvan ongeveer de 
helft in eigendom was van Van Holthe.  
 
Uit een krantenbericht over Dwingeloo uit 1923 blijkt dat men destijds nog gebruikmaakte van het 
Koningsschut om de landen bovenstrooms te bevloeien.219 Het Koningsschut wordt al in een geschil 
uit 1634 genoemd, waarbij de boeren uit Dwingeloo klagen over het gebruik van het schut door de 
Hollandsche Compagnie. De Compagnie stuwde met het schut het water in de Oude Vaart op ten 
behoeve van de scheepvaart. Hierdoor ondervonden de aangrenzende boeren overlast op hun 
landerijen.220 Het is zeer waarschijnlijk dat de boeren, net als in 1923, ’s winters zelf ook de stuw 
gebruikten om een gunstige bevloeiing te realiseren. 
 

 
218 Schaap, 2017, p. 63. 
219 “De Gemeente Dwingeloo”, 1923. 
220 Coert, 1991, p. 92. 
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Het gebied viel niet onder een bevloeiingswaterschap, zoals andere gebieden binnen het 
stroomgebied van de Oude Vaart dat in de twee voorgaande eeuwen wel deden. Het gebied kwam pas 
in 1927 onder het beheer van een waterschap: het waterschap Dwingelderstroom binnen het 
overkoepelende waterschap De Oude Vaart (par. 3.5). Naast een ontwateringsplan werd tevens een 
plan opgesteld om de gronden langs de Oude Vaart binnen de gemeente Dwingeloo te bevloeien (afb. 
5.4). De voorbereidingscommissie was echter zo sterk gekant tegen bevloeiing, dat het bevloeiingsplan 
kwam te vervallen.221 De Oude Vaart moest namelijk voldoende water afvoeren ten behoeve van de 
ontginning van de heidegronden langs de Beilervaart. Inmiddels had kunstmest haar intrede gedaan 
als vervanger van de bevloeiingen.222  
 

 
Afbeelding 5.4: Uitsnede van het bevloeiingsplan van het waterschap Dwingelderstroom uit 1926. Vanaf het Van 
Holthesvaartje is een stuwkade richting het noorden ingetekend. Deze is echter nooit gerealiseerd.  

Door normalisatiewerkzaamheden van de Oude Vaart en ruilverkavelingen is het Koningsland op een 
aantal punten behoorlijk veranderd. Zo heeft de oorspronkelijke noordwest-zuidoost verkaveling met 
houtsingels en slootjes plaats gemaakt voor grotere kavels, waarbij de oriëntatie van de 
perceelsscheidingen een kwartslag is gedraaid. De typerende verkaveling die haaks op de beek staat is 
daarmee verdwenen. Ruim de helft van de gronden wordt als grasland in gebruik genomen, op het 
overige deel wordt maïs verbouwd.  
 
Ondanks deze veranderingen is een aantal cultuurhistorische elementen behouden gebleven. Zo liggen 
de hoge bosgronden en houtwallen van Broekenlaar en Rostwyck nog grotendeels onveranderd in het 
landschap. En hoewel het Van Holthesvaartje op sommige plekken is voorzien van een dam en een 
stuw, is ook dit element vrij goed bewaard gebleven.  
 
  
 

 
221 Coert, 1984, p. 94. 
222 Baaijens, e.a., 2011, p. 58. 
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Afbeelding 5.5: Het Koningsland in 1924 (links) en 2020 (rechts). De Oude Vaart en beekdalstructuren zijn de afgelopen 
honderd jaar flink veranderd. De Broekenlaar, Rostwyck en het Van Holthesvaartje zijn daarentegen goed bewaard gebleven. 
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5.4.2 Het alternatieve ontwerp 
Door de wateropgave historisch te benaderen is een alternatief ontwerp gemaakt voor het 
Koningsland. De locatie van de alternatieve klimaatbuffer komt grotendeels overeen met het originele 
ontwerpplan. Los van de praktische overwegingen om juist hier het waterbergingsgebied te creëren, 
is het voor een goede vergelijking zinvol hetzelfde gebied te onderzoeken. Uit het vorige hoofdstuk is 
naar voren gekomen dat in dit gebied het waterschapserfgoed bestaat uit het Van Holthesvaartje en 
het Koningsschut. 
 

 
Afbeelding 5.6:  Het alternatieve ontwerp klimaatbuffer Koningsland, waarbij meer gebruik is gemaakt van het potentiële 
waterschapserfgoed, beekdalstructuren en historische waterlopen.  

 
Historische waterlopen als vispassage 
Om te bepalen of een nevengeul, zoals in het originele ontwerp, de beste manier is om het traject van 
de Oude Vaart bij het Koningsschut vispasseerbaar te maken, is gebruik gemaakt van het Handboek 
Vismigratie.223 Voor stromende wateren, zoals de Oude Vaart, is een richtingwijzer ontwikkeld die 

 
223 Liefferinge, e.a., 2005. 
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helpt bij het maken van de juiste oplossingsrichting (afb. 5.7).224 Een belangrijk uitgangspunt bij de 
Oude Vaart is dat de stuw, vanwege zijn belangrijke rol in het waterbeheer, niet kan worden 
verwijderd. Dit is ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt niet wenselijk, omdat de stuwlocatie al 
minstens vier eeuwen oud is en dus als potentieel waterschapserfgoed is voorgedragen. Een ander 
uitgangspunt is dat er langs de Oude Vaart voldoende ruimte is voor een oplossing buiten de 
hoofdstroom.  
 

 
Afbeelding 5.7: Richtingwijzer voor het vispasseerbaar maken van stromende wateren. 

 
Na het doorlopen van de richtingwijzer blijkt ‘visdoorgang in nevengeul’ de beste oplossingsrichting te 
zijn. Net als in het originele ontwerp is daarom ook in het alternatieve plan gekozen voor deze 
oplossing. Een nevengeul biedt naast passeerbaarheid ook ruimte voor vissen om te paaien, op te 
groeien en te schuilen (afb. 5.8). Daarbij wordt tevens een habitat gecreëerd voor verscheidene plant- 
en diersoorten.225 Aan dit type oplossing zijn enkele criteria verbonden. Zo moet de geul voldoende 
lengte hebben om het peilverschil te overbruggen. Daarnaast moet het benedenstroomse deel dicht 
bij de stuw komen te liggen, omdat vissen door de stroming nabij de stuw worden gelokt.226 
 
In het alternatieve ontwerp is het Van Holthesvaartje, in tegenstelling tot het originele ontwerp, 
onderdeel van de vispassage. Op deze manier wordt dit waterschapserfgoed onderdeel van de 
wateropgave. De historische loop van de Oude Vaart nabij het Koningsland is volledig verdwenen en 
maakt daarom geen deel uit van het potentiële waterschapserfgoed. Om toch een meer historische 
invulling te geven aan de vispassage is in het alternatieve ontwerp de oude loop van de Oude Vaart 
gebruikt als tracé voor de nevengeul. Ondanks het feit dat bomenkap op dit moment een 
maatschappelijk gevoelig thema is, is er toch voor gekozen het oude tracé van de Oude Vaart te volgen. 

 
224 Liefferinge, e.a., 2005, p. 15-27. 
225 Ibidem, p. 41. 
226 Ibidem, p. 69-78. 
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Door de omgeving goed te betrekken en de argumenten voor deze keuze toe te lichten kan wellicht 
voldoende draagvlak worden gecreëerd voor een vispassage door de historische waterloop. Om de 
benodigde lengte te halen is in het originele ontwerp de nevengeul buiten het bergingsgebied 
verlengd. Dit tracé is in het alternatieve ontwerp hetzelfde gebleven, omdat in dit deel geen gebruik 
kan worden gemaakt van historische waterlopen. De Oude Vaart heeft, voor zover op historische 
kaarten te zien is, hier namelijk niet gemeanderd. 
 

 
Afbeelding 5.8: Schematische weergave van een nevengeul als vispassage. 

 
Historische beekdalstructuren als bekading 
In het vorige hoofdstuk is het beekdalgedeelte bij Uffelte en Orvelte aangedragen als potentieel 
waterschapserfgoed, omdat hier veel van de oorspronkelijke beekdalstructuren bewaard zijn 
gebleven. Maar ook buiten deze gebieden zijn verspreid in het beekdal van de Oude Vaart nog 
historische beekdalstructuren te herkennen die als waterschapserfgoed kunnen worden bestempeld. 
De houtwallen van Broekenlaar en Rostwyck zijn van deze laatste categorie een goed voorbeeld. Om 
ook dit potentiële waterschapserfgoed te benutten in de wateropgaven zijn deze houtwallen in het 
alternatieve plan leidend geweest in het tracé van de bekading. 
 
Eén van deze houtwallen was tevens een beoogde kade in het bevloeiingsplan uit 1926 (afb. 5.6). Zeer 
onlogisch gaat deze bevloeiingskade dwars over de hogere bosgronden. In het alternatieve plan is 
daarom gekozen om niet volledig de oude bevloeiingskade te volgen, maar de hiervoor beschreven 
historische houtwallen aan de rand van de hogere bosgronden. Op één gedeelte van dit traject ligt de 
kade niet langs een houtwal. Hier lag voor de ruilverkavelingen echter wel een houtwal (afb. 5.5). In 
het uiterste noorden van het alternatieve plan maakt de kade in het originele plan een kleine knik, 
waardoor een historische houtwal binnen de buffer komt te liggen. In het alternatieve plan is de 
beoogde kade hier doorgetrokken, waardoor de houtwal buiten het waterbergingsgebied komt te 
liggen en daardoor geen kans loopt te ‘verdrinken’. Het zuidoostelijke traject van de bekading volgt 
het Van Holthesvaartje. 
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Historisch landgebruik als beheer 
Het Koningsland werd tot in de vorige eeuw in gebruik genomen als hooi- en weiland, waarbij tot 
ongeveer een eeuw geleden gebruik werd gemaakt van bevloeiing. In het alternatieve plan wordt 
voorgesteld om dit historisch landgebruik als inspiratie te nemen voor het toekomstige beheer. Op een 
natuurinclusieve manier kan dan extensieve landbouw worden gedreven, waarbij de landerijen ’s 
winters bij hoge waterstanden worden geïnundeerd. De voorgestelde afgravingen in het originele plan 
worden in het alternatieve plan beperkt tot het eventueel ondiep afplaggen van de bodem, zodat de 
bodem en geomorfologie in het gebied blijven behouden. 
 

5.5 Conclusie betekenis van waterschapserfgoed in wateropgaven 
Wateropgaven kunnen een kans zijn om het waterschapserfgoed en de cultuurhistorie in algemenere 
zin te versterken. Dit door gebruik te maken van de overgebleven en verdwenen elementen, 
structuren, patronen en principes van het historisch waterbeheer. Door nieuwe functies toe te kennen 
aan dit waterschapserfgoed krijgt het een hedendaagse betekenis, wat het behoud ervan bevordert. 
 
Wat betreft de ontwerpplannen van klimaatbuffer Ootmaanlanden en Koningsschut zit er een groot 
verschil tussen beide plannen met betrekking tot het integreren van het waterschapserfgoed. Waar bij 
de Ootmaanlanden veel rekening is gehouden met het waterschapserfgoed, door de beekdal-
structuren waar nodig te herstellen en de Uffelter Boervaart weer zichtbaar maken, dragen de water- 
en natuurdoelen bij het Koningsschut niet bij aan het versterken van het waterschapserfgoed. De 
aanleiding hiervoor kan enerzijds gezocht worden bij de omwonenden, die in tegenstelling tot bij de 
klimaatbuffer Ootmaanlanden, geen extra aandacht voor cultuurhistorische elementen hebben 
geopperd. Anderzijds kent de klimaatbuffer Koningsschut andere opgaven dan de Ootmaanlanden.  
 
Het alternatieve ontwerpplan Koningsland heeft laten zien dat wateropgaven juist een kans kunnen 
zijn voor het waterschapserfgoed. Door het waterschapserfgoed vanaf het begin van de planvorming 
mee te nemen en te integreren in de opgaven kan het juist versterkt worden, het zogeheten ‘behoud 
door ontwikkeling’. Daarnaast is het zinvol om niet enkel naar het (potentiële) waterschaperfgoed te 
kijken, maar ook naar andere, soms verdwenen, relicten uit het historische waterbeheer. Zo is door 
literatuurstudie aan het licht gekomen dat het Koningsland onderdeel uitmaakte van een bevloeiings-
plan uit 1926. Het bevloeiingsplan is vervolgens in het archief opgezocht en kon op die manier als 
inspiratie dienen voor de aan te leggen kade. Hetzelfde geldt voor een verdwenen houtwal en de oude 
loop van de Oude Vaart die door gebruik te maken van historisch-topografische kaarten boven water 
zijn gekomen en als onderdeel van de opgave zijn opgenomen.  
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6. Conclusies, discussie en 

aanbevelingen   

De Oude Vaart, hier Dwingelerstroom genoemd, nabij Lhee. 
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6.1 Inleiding 
Binnen dit onderzoek staat de vraag ‘Wat is de landschappelijke en waterstaatkundige ontwikkeling 
van het stroomgebied van de Oude Vaart, welk waterschapserfgoed is hier nog aanwezig en hoe kan 
dit erfgoed gebruikt worden in waterschapsopgaven?’ centraal. In dit hoofdstuk worden de 
verschillende deelconclusies verbonden. Verder worden discussiepunten benoemd en zijn enkele 
aanbevelingen beschreven. 
 

6.2 Conclusies 
Het onderzoek richtte zich op de hoofdvraag, uitgesplitst in enkele deelvragen. Het onderzoeken van 
deze vragen heeft geleid tot enkele deelconclusies. Deze zijn hieronder beschreven. De paragraaf sluit 
af met de eindconclusie van het onderzoek. 
 

6.2.1 Herkenbare hoofdlijnen van de landschappelijke opbouw 
Bij het eerste thema ‘landschappelijke opbouw’ hoorden de deelvragen ‘Hoe is de natuurlijke 
ondergrond van de Oude Vaart op hoofdlijnen ontstaan?’ en ‘Hoe heeft het cultuurlandschap van de 
Oude Vaart zich op hoofdlijnen ontwikkeld?’. Het onderzoek naar deze vragen heeft tot een aantal 
conclusies geleid. 
 
Zo hebben voornamelijk de twee laatste geologische periodes, het Pleistoceen en Holoceen, de 
vorming van het landschap van de Oude Vaart bepaald. De geomorfologische kenmerken die ontstaan 
zijn in deze periodes, zoals keileemplateaus, dekzandruggen en venige beekdalen, zijn vervolgens weer 
bepalend geweest voor de later occupatie van het gebied. 
 
Langs de middenloop en de bovenlopen van de Oude Vaart is door occupatie een esdorpenlandschap 
ontwikkeld. Benedenstrooms van de Oude Vaart is een agrarisch veenontginningslandschap ontstaan. 
Het landgebruik van beide landschapstypen is tot de eerste helft van de vorige eeuw nog goed te 
herleiden naar de ondergrond. Hierbij maakte het gehele landschap onderdeel uit van de bedrijfs-
voering. Op de hogere dekzandruggen werden akkercomplexen ontwikkeld en in het lage, venige 
beekdal werden hooi- en weilanden ontgonnen. ‘Overige’ gronden werden extensief begraasd en 
geplagd, waardoor ze degradeerden tot heidevelden en in sommige gevallen stuifzanden. 
 
Beide landschapstypen zijn door de eeuwen heen veranderd, het meest ingrijpend door ingrepen van 
de afgelopen honderd jaar. Hierbij is de oorspronkelijk relatie tussen ondergrond en landgebruik 
enigszins vervaagd. De jonge heideontginningen maakten het mogelijk de voorheen extensief 
beheerde woeste gronden voor intensieve landbouwdoeleinden te gebruiken. De daaropvolgende 
ruilverkavelingen tastten ook de overige componenten van het esdorpenlandschap aan, waarbij op 
veel plekken oude typerende structuren plaats hebben gemaakt voor grote blokvormige percelen. Dit 
is ook duidelijk te zien in het beekdal van de Oude Vaart, waar op veel plekken de ruilverkavelingen 
hebben geleid tot het verdwijnen van historische houtwalstructuren, elzensingels en slotenpatronen. 
Een uitzondering hierop vormen een paar plekken waar de historische beekdalstructuren goed 
bewaard zijn gebleven. De strokenverkaveling van het agrarische veenontginningslandschap lijkt zich 
over het algemeen beter te hebben gehandhaafd dan de structuren van het esdorpenlandschap. 
 

6.2.2 Voortdurende ingrepen in het watersysteem 
Het tweede thema van het onderzoek is gecentreerd rond de vraag ‘Welke menselijke ingrepen in het 
watersysteem van de Oude Vaart zijn er in de loop der eeuwen gedaan?’.  
 
Met de komst van de landbouw in Drenthe vond voor het eerst permanente bewoning plaats, waarbij 
het natuurlijke landschap werd ontgonnen. Hierbij werden door de eeuwen heen verschillende 
ingrepen in het watersysteem verricht. Binnen dit eeuwenlange waterbeheer kunnen grofweg drie 
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fasen onderscheiden worden die van grote invloed zijn geweest op het watersysteem: de ontginning 
van het beekdal, de exploitatie van veengebieden en de normalisatie van de Oude Vaart.  
 
Allereerst werd het beekdal van de Oude Vaart, als onderdeel van het esdorpenlandschap, tijdens de 
Middeleeuwen ontgonnen. Boeren groeven leken, laken, sloten en greppels om het beekdal als hooi- 
en weiland in gebruik te kunnen nemen. Vervolgens brak na de Reformatie de tweede fase aan, waarbij 
vermogende lieden, vooral uit het westen van Nederland, de Smildervenen exploiteren. Tijdens deze 
gebeurtenis werden veel waterhuishoudkundige ingrepen verricht. De leidende factor hiervoor was de 
scheepvaart die de turf moest afvoeren. De Oude Vaart werd daarom meerdere malen aangepast en 
kanalen, waaronder de Drentse Hoofdvaart, werden gegraven. Vanaf de bestaande kanalen werden 
vervolgens weer nieuwe kanalen aangelegd, waardoor ook andere veengebieden konden worden 
geëxploiteerd en heidevelden werden ontgonnen. De derde en voorlopig laatste fase in het 
waterbeheer van de Oude Vaart vond in de vorige eeuw plaats. Door de veenexploitaties en heide-
ontginningen werd de waterafvoer van de Oude Vaart vergroot, terwijl vernieuwingen in de landbouw 
juist een lager waterpeil eisten. Hierdoor vonden, onder regie van nieuw opgerichte waterschappen, 
normalisatiewerkzaamheden plaats, waarbij grote delen van de Oude Vaart werden rechtgetrokken. 
De overige delen van de Oude Vaart werden tijdens ruilverkavelingen genormaliseerd.  
 

6.2.3 Kenmerken en relicten van het historisch waterbeheer als waterschapserfgoed 
De kenmerken en relicten van het historisch waterbeheer zijn in het derde thema onderzocht. Hierbij 
stonden de deelvragen ‘Welke objecten, structuren en patronen zijn binnen het stroomgebied 
aangemerkt als waterschapserfgoed?’ en ‘Welke objecten, structuren en patronen zijn relevant om 
aangewezen te worden als waterschapserfgoed?’ centraal. 
 
Aan de huidige waterschapserfgoedlijst van het waterschap Drents Overijsselse Delta valt op dat deze 
uitsluitend uit objecten bestaat. Structuren en patronen die verband houden met het historisch 
waterbeheer zijn niet onderzocht en komen daarom niet voor op de erfgoedlijst. Daarnaast valt op dat 
bij de herdefiniëring van het waterschapserfgoed in 2019 een groot aantal objecten van de erfgoedlijst 
zijn verwijderd. Het betreffen voornamelijk bruggen. Opvallend genoeg komen deze bruggen wel voor 
op de legger van het waterschap.  
 
Met de resultaten van het onderzoek naar de landschappelijke opbouw en het historische 
waterbeheer is vervolgens gezocht naar kenmerken en relicten uit het verleden die aan de erfgoedlijst 
van het waterschap kunnen worden toegevoegd. Uit deze inventarisatie zijn veel structuren naar voren 
gekomen die de potentie hebben om als waterschapserfgoed te worden bestempeld. Het betreffen 
beekdalstructuren, historische waterlopen en kades. Maar ook het aantal objecten op de huidige 
erfgoedlijst kan worden uitgebreid met voornamelijk historische oeververbindingen. De inventarisatie 
heeft laten zien dat het stroomgebied van de Oude Vaart ondanks de ingrijpende normalisatie-
werkzaamheden en ruilverkavelingen van de overige eeuw nog veel relicten uit het waterbeheer van 
de periodes daarvoor herbergt. 
 
Opvallend aan de inventarisatie is dat voornamelijk de gegraven waterlopen, zoals de laken, sloten en 
kanalen, relatief onveranderd zijn gebleven in hun tracé. Daarbij komt dat alle historische 
sluiscomplexen, en de meeste historische bruggen en stuwen in de kanalen liggen. De kanalen kunnen 
dan ook als best bewaarde waterwegen worden beschouwd. Wat betreft de historische beekdal-
structuren zijn deze het beste bewaard gebleven in het bovenloopgebied van de Oude Vaart en nabij 
Uffelte. Hier zijn ook de meeste meanderrelicten te vinden.  
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6.2.4 Meer kansen voor waterschapserfgoed in opgaven 
Aan de hand van enkele casestudies is onderzocht hoe het waterschap het waterschapserfgoed het 
beste kan inzetten in haar opgaven. Hierbij zijn de vragen ‘Welke wateropgaven liggen er in het 
deelgebied?’ en ‘Op welke manier kan het waterschapserfgoed gebruikt worden in deze opgaven?’ 
gehanteerd.  
 
In het kader van wateropgaven heeft het waterschap in samenwerking met partners twee 
klimaatbuffers ontworpen. Opvallend aan deze ontwerpplannen is het grote verschil tussen beiden 
met betrekking tot het rekening houden met de cultuurhistorie. Waar bij de klimaatbuffer 
Ootmaanlanden de cultuurhistorische waarden in het gebied worden versterkt, is dit bij de 
klimaatbuffer Koningsschut veel minder het geval. Dit kan enerzijds te maken hebben met het feit dat 
bij de Ootmaanlanden vanuit de omgeving is geïnitieerd om de cultuurhistorie mee te nemen in de 
ontwerpen en bij het Koningsschut niet. Anderzijds liggen voor het Koningsschut andere 
natuuropgaven die de mogelijkheden voor het versterken van de cultuurhistorie kunnen beperken. Zo 
wordt de waterberging bij het Koningsschut namelijk vaker ingezet en ligt hier een opgave voor 
vispasseerbaarheid. Daarbij komt dat het historische tracé van de Oude Vaart onder een 
ruilverkavelingsbos ligt, waardoor deze minder gemakkelijk kan worden gereconstrueerd en ingezet 
als nevengeul. 
 
Het alternatieve plan Koningsland heeft echter laten zien dat met kleine aanpassingen in het ontwerp 
de cultuurhistorie en waterschapserfgoed van het gebied beter kan worden benut en tot zijn recht 
komt. De belangrijkste factor hierin is het volgen van historische structuren en principes. Daarnaast is 
het een meerwaarde om het waterschapserfgoed onderdeel te laten zijn van de opgave. Met dit 
principe ‘behoud door ontwikkeling’ kunnen wateropgaven en waterschapserfgoed versterken en 
krijgt het waterschapserfgoed een betekenis voor deze tijd en de toekomst. 
 

6.2.5 Eindconclusie 
De hoofdvraag die voor dit onderzoek is opgesteld is: ‘Wat is de landschappelijke en waterstaatkundige 
ontwikkeling van het stroomgebied van de Oude Vaart, welk waterschapserfgoed is hier nog aanwezig 
en hoe kan dit erfgoed gebruikt worden in waterschapsopgaven?’. Voor het inventariseren van 
waterschapserfgoed is gebleken dat het belangrijk is een goed beeld te hebben van de 
landschappelijke opbouw van een gebied en het historische waterbeheer ervan. Met die kennis kan 
vervolgens gericht worden gezocht naar kenmerken en relicten van het waterbeheer uit het verleden.  
 
In de ontwerpplannen die het waterschap samen met haar partners heeft opgesteld is onderzoek 
gedaan naar de landschappelijke opbouw en cultuurhistorie van het gebied. Gebleken is dat de 
cultuurhistorie, waaronder ook het potentiële waterschapserfgoed, niet in elk ontwerpplan evenveel 
ruimte krijgt. Dit terwijl uit dit onderzoek volgt dat hier wel voldoende kansen voor liggen. Dit 
onderzoek heeft laten zien dat door het principe ‘behoud door ontwikkeling’ wateropgaven juist een 
kans kunnen bieden het waterschapserfgoed te versterken zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van 
de gestelde doelen. 
 

6.3 Discussie 
Dit onderzoek vond plaats tijdens de pandemie van het coronavirus (COVID-19). Dit bracht enkele 
beperkingen met zich mee. Zo waren gedurende een groot deel van het onderzoek de archieven 
gesloten. Het archiefonderzoek van deze scriptie vond daarom binnen de online beschikbare archieven 
plaats. Omdat dit slechts een fractie is van de bestaande archiefstukken, berust het onderzoek niet op 
de volledige informatie dat het onder normale omstandigheden wel had gedaan. Daarbij moet wel de 
kanttekening geplaatst worden dat historische kaarten, ongeacht de omstandigheden, de belangrijkste 
archiefbron zijn binnen dit onderzoek. Het geluk wil dat juist deze op grote schaal online te raadplegen 
zijn en dus gebruikt zijn in dit onderzoek. 



110 
 

 
Een ander discussiepunt binnen dit onderzoek is de beschikbare literatuur over het historisch 
waterbeheer van de Oude Vaart. Naar dit specifieke onderwerp is namelijk weinig wetenschappelijk 
onderzoek verricht. Het zijn voornamelijk de werken van G.A. Coert uit 1984 en 1991 die ingaan op 
waterstaatkundige geschiedenis van Drenthe. Om niet het volledige onderzoek naar het historisch 
waterbeheer van de Oude Vaart op deze twee werken te laten rusten, is de informatie zoveel mogelijk 
aangevuld met archiefonderzoek en kaartmateriaal. Maar zoals hiervoor als is vermeld was dit onder 
de beperkende omstandigheden een behoorlijke uitdaging.  
 
In hoofdstuk 4 is onderzoek gedaan naar het potentiële waterschapserfgoed van de Oude Vaart. Hierbij 
is nader ingegaan op beekdalstructuren, kades, waterlopen, oeververbindingen, kanalen, sluizen, 
stuwen en gemalen. Bij sommige categorieën is gelijk duidelijk dat het erfgoed onder de taken van het 
waterschap valt en dus als waterschapserfgoed kan worden bestempeld. Een goed voorbeeld hiervan 
zijn de stuwen. Deze zijn in eigendom en beheer van het waterschap en zijn essentieel voor de 
waterhuishouding in het gebied. Bij andere categorieën is deze link met het waterschap echter minder 
duidelijk. De beekdalstructuren, zoals elzensingels, zijn bijvoorbeeld niet in eigendom van het 
waterschap en behoren niet direct tot de taken van het waterschap. Toch zijn ook deze elementen als 
potentieel waterschapserfgoed onderzocht. Bij het ontwerpen van bijvoorbeeld een waterbergings-
gebied kan het namelijk zijn dat deze structuren onderdeel worden van de waterberging. Een ander 
voorbeeld zijn de sluiscomplexen. Van de gemalen is vrij snel vast te stellen dat het om waterschaps-
erfgoed gaat. Bij de naastgelegen sluiswachterswoning is dat een stuk lastiger. Deze valt wel binnen 
het sluiscomplex, maar heeft betrekking op de scheepvaart. Dit is van oorsprong een taak van de 
provincie. De voorbeelden laten zien dat het soms lastig is precies vast te stellen wat waterschaps-
erfgoed is en wat watererfgoed is en wie waar vervolgens verantwoordelijk voor is. In het voorbeeld 
van de sluiscomplexen kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden renovatiekosten te delen tussen het 
waterschap en de provincie. Hierdoor wordt het verschil tussen waterschapserfgoed en watererfgoed 
overbrugd en blijft het complex als geheel behouden.  
 
Het laatste discussiepunt betreft de ontwerpplannen van de klimaatbuffers Ootmaanlanden en 
Koningsschut. In de plannen worden wateropgaven aangepakt, waarbij waar mogelijk rekening wordt 
gehouden met de cultuurhistorie van het gebied. Bij het Koningsschut komt de cultuurhistorie echter 
minder tot uitdrukking in het ontwerpplan. Dit is een gemiste kans, waardoor in dit onderzoek een 
alternatief ontwerp is opgesteld. Daarbij zijn voornamelijk de kansen onderzocht waarmee met relatief 
kleine aanpassingen de cultuurhistorie beter tot zijn recht komt. Kansen voor cultuurhistorie lopen 
soms ook aan tegen praktische beperkingen. Zo is bijvoorbeeld bomenkap een gevoelig onderwerp. 
Dit kan een belemmering vormen voor het alternatieve plan, omdat de historische loop van de Oude 
Vaart grotendeels door een bos loopt. Toch is het cultuurhistorisch gezien de moeite waarde deze 
optie verder te onderzoeken. Verder is het alternatieve plan met enkele hectares uitgebreid, zodat de 
kades geheel historische lijnen volgen. Deze grond zal dan wel eerst aangekocht moeten worden, wat 
ook beperkingen met zich meebrengt. Het alternatieve ontwerp is dan ook vooral bedoelt als 
methodische oefening om te onderzoeken hoe wateropgaven een kans kunnen zijn voor het 
versterken van waterschapserfgoed.  
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6.4 Aanbevelingen 
De huidige waterschapserfgoedlijst van de Oude Vaart is vrij beperkt gebleken. Met dit onderzoek is 
aangetoond dat het stroomgebied meer potentieel waterschapserfgoed herbergt dan de objecten die 
nu als waterschapserfgoed zijn bestempeld. Daarom wordt aanbevolen de erfgoedlijst uit te breiden 
met de objecten, structuren en patronen die hoofdstuk 4 zijn voorgedragen.  
 
In de beleidsnota waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit wordt waterschapserfgoed gedefinieerd 
als “het aan de waterschapstaken verbonden geheel van historische voorwerpen, gebouwen, 
kunstwerken, landschap(selementen, patronen en structuren), archeologie en archieven”. 227 In het 
onderzoek naar waterschapserfgoed is met name de focus gelegd op historische objecten, structuren 
en patronen. Archeologie en archieven als waterschapserfgoed zijn hierbij achterwege gelaten. 
Daarom wordt aanbevolen hier nader onderzoek naar te verrichten, zodat een compleet beeld van 
waterschapserfgoed binnen het stroomgebied van de Oude Vaart ontstaat. 
 
Ten slotte wordt aanbevolen om bij het aanpakken van opgaven onderzoek te doen naar de 
landschappelijke opbouw en het historisch waterbeheer van het desbetreffende gebied. Met die 
informatie kan vervolgens worden onderzocht welk koppeling er te maken is tussen cultuurhistorie en 
de actuele opgaven en kerntaken van het waterschap. Het onderzoek heeft laten zien dat deze 
koppeling niet alleen bij het waterschapserfgoed ligt, dat als relicten van het historisch waterbeheer 
kunnen worden beschouwd. Deze kansen liggen ook bij verdwenen historische structuren, zoals 
verdwenen waterlopen en bevloeiingskades.  

 
227 Algemeen Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2019, p. 1. 
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Kind in Beilen 

 

Ik was een jonggien an de Beilerstroom 

’t was zommer en de rogge deinde 

de nes een paradiesien zunder einde 

en ekkels gruiden an de dikke ekkelboom. 

 

Een speulse reize in het laand van Ot en Sien 

waor in de stilte loom de kippen tokten 

en padden bij de spoorsloot traog de muggies slokten 

under de koepel van de warme zunneschien. 

 

R. Reijntjes (1923-2003) 

Boer met paard, wagen en hooischudder op een 
brug over de Beilerstroom, 1955. 
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Bijlage I 

Nummers en erfgoedtypen behorende bij de watererfgoedkaart. De dikgedrukte nummers 

zijn aangemerkt als waterschapserfgoed. 

 
Nummer Type Nummer Type 

63 Kalkoven 140 IJsbaan 

68 Beschoeiing 143 Pomp 

71 Sluis 144 Brugwachtershuis 

72 Sluiswachterswoning 145 Brug 

73 Gemaal 146 Sluis 

82 Brug 147 Duiker 

91 Beschoeiing 148 Sluis 

92 Waterzuivering 149 Sluiswachterswoning 

96 Sluis 150 Brugwachtershuis 

97 Peilschaal 151 Sluis 

128 Brug 152 Loods 

129 Markering 153 Sluis 

131 Zwaaikom 154 Peilschaal 

132 Brug 155 Boothuis 

133 Sluis 164 Stuw 

134 Brug 165 IJsbaan 

135 Kade 166 Beschoeiing 

136 Zwaaikom 167 Stuw 

137 Stuw 226 Inlaat 

138 Sluis 238 Spoorbrug 

139 Burg 
  

 


