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Voorwoord 
Eind november 2019 was ik op een bijeenkomst van de provincie Drenthe over de 
geschiedenis van jonge heideontginningen en ruilverkavelingen. Enthousiast geworden 
door de presentatie van Henk van Blerck over het huidige beeldbepalende groen dat 
tijdens de ruilverkavelingen is aangebracht sprak ik met hem over mijn scriptiekeuze. 
Aangezien ik in de gemeente Borger-Odoorn werk, adviseerde hij mij om de 
ruilverkaveling Borger te bestuderen omdat die ruilverkaveling erg interessant was. En 
Henk had gelijk, ruilverkaveling Borger was een ontzettend leuk onderzoeksproject, 
zeker in combinatie met de streekverbetering. Het verraste mij hoeveel er tussen 1946 
en 1965 werd verbeterd en hoe gedegen dat werd aangepakt.   

Met deze scriptie sluit ik de masteropleiding Landschapsgeschiedenis af. Deze opleiding 
sloot goed aan bij mijn brede interesse voor het landschap en alle huidige ontwikke-
lingen daarin. Na de cursus landschappen van Noord Nederland aan het Kenniscentrum 
Landschap in 2017, was ik zo enthousiast dat ik ook met de masteropleiding 
Landschapsgeschiedenis startte. Hier heb ik geen moment spijt van gehad. Ik heb de 
opleiding als zeer leerzaam en inspirerend ervaren en heb vooral genoten van de 
boeiende enthousiaste colleges, de interessante excursies en het samenwerken met 
studiegenoten.  

Theo Spek wil ik hartelijk bedanken voor de begeleiding en zijn geduld tijdens de 
totstandkoming van mijn scriptie. Anne Wolff wil ik bedanken voor het mij op gang 
helpen in de eerste fase van mijn onderzoek, toen Theo Spek tijdelijk was uitgeschakeld 
door ziekte. Daarnaast wil ik Anne graag bedanken voor het beoordelen van mijn scriptie 
als tweede lezer.    

Verder wil ik iedereen bedanken die mij van informatie, inspiratie en foto’s heeft 
voorzien, vooral Bernhard Hanskamp, de Stichting Harm Tiesing – Historisch 
genootschap voor de regio Borger en Jan Brouwer en Jans Haandrikman en hun 
echtgenotes. Ook wil ik de wethouder van cultuur en erfgoed, Albert Trip hartelijk 
danken voor zijn feedback en mijn medestudenten Frans Krabbendam, Martijn 
Noordermeer, Annerie van Daatselaar en Caroline Warmerdam voor de 
intervisiegesprekken. Als laatste wil ik graag mijn vriend Paul en mijn collega’s bedanken 
voor hun ondersteuning tijdens het schrijven van deze scriptie.  
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Samenvatting 
In 2013 werd in de gemeente Borger-Odoorn een cultuurhistorische waardenkaart 
opgesteld waarin werd opgemerkt dat een verdiepingsslag naar het erfgoed van de 
ruilverkavelingen nog moet plaatsvinden. Voor dit doel onderzoekt deze scriptie de 
grootste ruilverkaveling van deze gemeente, te weten de ruilverkaveling Borger (1946-
1965), die tegelijk met een streekverbetering (1957-1963) plaatsvond in het 
zandgedeelte van de voormalige gemeente Borger.  

Ruilverkavelingen in Nederland werden onderzocht door Gerrie Andela in 2000 en Simon 
van den Bergh in 2004 en de streekverbeteringen door Erwin Karel in 2005. Deze scriptie 
gaat dieper in op de geschiedenis van de ruilverkaveling en streekverbetering Borger 
met de keuzes en achtergronden voor de ruimtelijke inrichting. Het onderzoek is 
uitgevoerd door interviews, archiefonderzoek en analyse van kaartmateriaal.  

Na de Tweede Wereldoorlog was de doelstelling van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij om voldoende en goedkoop voedsel te produceren en het welzijn en inkomen 
van de landbouwers te verhogen. Ruilverkaveling en streekverbetering waren middelen 
om deze doelen te bereiken. Het zandgedeelte van de gemeente Borger kenmerkte zich 
door het esdorpenlandschap wat van oudsher een agrarisch landschap was. Vóór de 
ruilverkaveling lagen de landbouwbedrijven vooral geconcentreerd in de dorpen. De 
dorpen waren traditionele agrarische leefgemeenschappen met veel landbouwgezins-
bedrijven. Nagenoeg alle woeste grond was inmiddels ontgonnen en technisch was de 
landbouw al behoorlijk ontwikkeld. In de loop van de tijd waren echter diverse 
problemen in de bedrijfsvoering, de verkaveling, de ontsluiting en de waterbeheersing 
ontstaan, die verdere ontwikkeling van de landbouw beperkte. Daardoor werd het 
zandgedeelte van de gemeente Borger, landelijk gezien, beoordeeld als sociaal en 
landbouwkundig laag ontwikkeld gebied.  

De ruilverkaveling Borger werd in 1946 aangevraagd en in 1952 stemden de 
landbouwers voor de uitvoering van de ruilverkaveling op basis van het voorlopig 
ruilverkavelingsplan. Toen in 1954 al met de uitvoering was gestart werd de ruil-
verkaveling aangewezen als een van de vijf proefsaneringsruilverkavelingen van 
Nederland, waarbij de landbouwers in Borger voorrang kregen bij bedrijfsverplaatsing 
naar de Noordoostpolder en domeingronden elders in Drenthe. Hierdoor kwam 
voldoende ruimte vrij om voor de achterblijvende landbouwers het landschap in te 
richten voor de moderne landbouw, de landbouwkundige problemen te verhelpen en de 
landbouwbedrijven te vergroten tot minimaal twaalf hectare grond. Voor de uitplaatsing 
van boerderijen uit de dorpen werd een nieuw boerderijenlint, de Strengenweg, 
aangelegd. Bij het opstellen van het definitieve ruilverkavelingsplan werden doordachte 
ontwerptechnische uitgangspunten als basis gebruikt, waarbij het uiteindelijke resultaat 
veel strakker en rechter was dan het oorspronkelijke landschap.  

Tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling werd in het zandgedeelte van Borger van 
1957 tot en met 1963 ook een streekverbetering uitgevoerd, waarbij op participatieve 
wijze intensieve en integrale technisch-economische, huishoudelijke en agrarisch-sociale 
groepsvoorlichting werd gegeven door middel van diverse voorlichtingsmiddelen. 
Resultaten van de ruilverkaveling en streekverbetering waren een efficiëntere 
landbouwbedrijfsvoering waarbij de winst met ongeveer tien procent steeg. Tevens 
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werd bijna de helft van de woongedeelten van de boerderijen gemoderniseerd en werd 
mede daardoor een hoger welzijn bereikt. Landbouwers gingen meer samenwerken bij 
het organiseren van bedrijfshulp en de aanschaf van landbouwmachines.  

Door de ruilverkaveling en streekverbetering breidde in korte tijd de rundveestapel met 
de helft uit, nam de hoeveelheid melk met de helft toe en steeg de kwaliteit van de melk 
sterk. Ook nam de opbrengst van de akkerbouwproducten en voedergewassen toe en 
verbeterde de kwaliteit daarvan. Gevolg hiervan was dat de stalruimten en 
opslagruimten ook diende te worden vergroot, wat bereikt werd door verhuizingen en 
door de (ver)bouw van nieuwe stallen en opslagruimten. Mechanisatie zorgde ervoor 
dat het zware boerenwerk sterk werd verlicht. Halverwege 1962 had eenendertig 
procent van de 306 landbouwers een trekker en bijna veertig procent had een 
melkmachine.  

Het huidige landschap is nog grotendeels gelijk aan het landschap dat destijds werd 
vorm gegeven door de ruilverkaveling Borger. De structuren en objecten zijn nog steeds 
zeer herkenbaar en karakteristiek. Voorbeelden hiervan zijn de betonklinkerwegen, de 
opgaande bomen in de dorpen, de beplantingen aan de randen van de beekdalen en de 
essen, de strak vormgegeven waterlopen en de gelede ruilverkavelingsboerderijen. Het 
ruilverkavelingslandschap vormt daarmee de laatste en daardoor een belangrijke 
ontwerplaag in het landschap. Bij de waarde beoordeling van het erfgoed zorgen de 
herkenbaarheid en de karakteristieke elementen voor een hoge waardering maar het 
feit dat het ruilverkavelingslandschap niet zeldzaam is ten opzichte van andere 
ruilverkavelingen en niet alle landschapsonderdelen nog authentiek zijn, voor een lagere 
waardering. Bij de immateriële erfgoedwaardering scoort de ruilverkaveling en 
streekverbetering Borger hoog omdat de ruilverkaveling Borger landelijk gezien 
bijzonder was als één van de vijf proefruilverkavelingen voor bedrijfsvergroting. Als 
eindscore van het ruilverkavelingslandschap wordt daarom een middelhoge tot hoge 
waardering gegeven.  

Het is dan ook belangrijk om door het verhaal van de ruilverkaveling en 
streekverbetering Borger te vertellen meer aandacht te krijgen voor het materiële 
ruilverkavelingserfgoed, zodat dit met respect kan worden behouden en onderhouden. 
Voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de belangrijkste ruimtelijke dragers, 
namelijk het groen en de boerderijen wordt geadviseerd om aanvullend onderzoek uit te 
voeren, waarna voor de groenstructuur aan te bevelen is om een langetermijnvisie op te 
stellen en voor de karakteristieke ruilverkavelingsboerderijen te overwegen is om deze 
aan te wijzen als gemeentelijk monument.  

De Strengenweg is voor de ruilverkaveling Borger het meest karakteristiek door de 
bedrijfsuitplaatsing en kan door de opbouw en samenstelling van het lint worden gezien 
als een waardevol ensemble dat als zodanig kan worden opgenomen op de 
cultuurhistorische waardenkaart.  

De eindconclusie is dat het ruilverkavelingslandschap een samenhangend ontworpen 
landschap is, gemaakt op basis van weloverwogen uitgangspunten en daarmee een 
positief onderdeel is van de identiteit van het zandgedeelte van de voormalige 
gemeente Borger. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Afb. 1.1 Karakteristieke ruilverkavelingsweg van de ruilverkaveling Borger: een betonklinkerweg met 
smalle grasbermen. Aan één kant van de weg ligt een greppel en aan de andere kant staan eiken en 
struiken. Foto van de entree van Bronneger vanaf de Westerlandsweg. Bron: Auteur, 2020. 
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Afb. 1.2 Overzicht van de ruilverkavelingen in de gemeente Borger-Odoorn. De ruilverkaveling Bronneger- en 
Buinervenen overlapte gedeeltelijk de ruilverkaveling Buinen uit 1942. De zuidelijke punt van de gemeente was 
opgenomen in de ruilverkaveling Sleenerstroom, die voor het grootste deel in Emmen en Coevorden lag.  

De later uitgevoerde herinrichting van de Veenkoloniën (± 1970), de kavelruilen Buinen-Exloo (±1980), Westdorp (± 
2009) en landinrichting Odoorn (± 2013) staan niet op de kaart. Gedeeltelijk overlappen deze de oudere 
ruilverkavelingen. Bron: https://geo.drenthe.nl/geoportaal/ bewerkt door auteur; Vries 2005, p. 208; ASHT, kavelruil 
Buinen-Exloo; APR, Nieuwsbrief 6 Kavelruil Westdorp, 2009; Hanskamp 2013, p. 5. 
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1.1 Aanleiding 
De gemeente Borger-Odoorn participeert in het samenwerkingsconvenant culturele 
alliantie tussen Drentse gemeenten en de provincie Drenthe, waarbij de partijen extra 
aandacht besteden aan cultuur in de volle breedte. Erfgoed valt hier ook onder. De 
doelen zijn niet alleen om de publieke kennis over en de betrokkenheid bij erfgoed te 
verhogen, maar ook de maatschappelijke participatie daarbij. Twee van de tien 
deelallianties vormen mede de aanleiding voor deze scriptie, namelijk het vertellen van 
het verhaal van erfgoed en het vergaren en delen van kennis over jonge ontginningen en 
ruilverkavelingen.1  

De culturele allianties sluiten aan bij de cultuurnota Drenthe 2017-2020 De verbeelding 
van Drenthe. Hierin staat dat het doel van het Drentse cultuurbeleid is om cultuur te 
verbinden aan erfgoed en daarmee het verhaal van Drenthe zichtbaar te maken door 
nieuwe manieren te vinden om dit te vertellen en te vermarkten. Eén van de 
uitgangspunten is om landschappelijk erfgoed meer inzichtelijk te maken om de 
kwaliteit en identiteit van het Drentse landschap te bewaren, uit te dragen en waar 
nodig te herstellen.2 Met de cultuurnota 2021-2024 Cultuur om te delen wil de provincie 
dit erfgoedbeleid vervolgen en de samenwerking met gemeenten aan erfgoed verder 
versterken. De culturele allianties worden dan ook de komende periode doorgezet.3 

De cultuurhistorische waardenkaart Karakteristieke dorpen te midden van Drentse essen 
en Groningse kanalen van de gemeente Borger-Odoorn is in 2013 opgesteld. Hierop zijn 
de ruilverkavelingen slechts in hoofdlijnen op kaart aangegeven en zeer beknopt 
beschreven. Als aanbeveling wordt vermeld om de waardevolle objecten en structuren, 
die aangelegd zijn in de ruilverkavelingen in Borger-Odoorn te inventariseren (afb 1.1 en 
1.2).4  

Anders dan voorheen is er de laatste jaren binnen de erfgoedsector steeds meer 
aandacht voor jong erfgoed, dat wil zeggen erfgoed uit de twintigste eeuw. Dat geldt 
ook voor de desbetreffende historische landschappen.5 In opdracht van de provincie 
heeft A.J. Wolff van het Kenniscentrum Landschap van de Rijks Universiteit Groningen in 
2016 een vooronderzoek voor de provincie Drenthe uitgevoerd naar de 
landschapsgeschiedenis van de jonge heideontginningen en ruilverkavelingen in 
Drenthe. Zij constateert hierin een kennislacune die ook gesignaleerd is in veel 
gemeentelijke Cultuurhistorische Waardenkaarten. Voor gemeente Borger-Odoorn doet 
zij de aanbeveling om met name de ruilverkavelingen nader te bestuderen en voor 
Drenthe om een synthese van de onderzoeken naar de ruilverkavelingen uit te voeren, 
aangevuld met de geschiedenis van de streekverbeteringen.6  

  

 
1 Ambitiedocument Drentse Gemeenten en Provincie Drenthe. Proces Culturele Allianties 2017-2020 via S. 
Brummel, provincie Drenthe.  
2 Provincie Drenthe 2016, p. 6-9, 17-18.  
3 Provincie Drenthe 2020, p. 20, 42-44. 
4 RAAP 2014, p. 73-74, 89-90. 
5 Wolff 2016, p. 4, 5. 
6 Wolff 2016, p. 4, 34, 39. 
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1.2 Stand van het onderzoek 
In het verleden werden door evaluaties van ruilverkavelingen vele landbouwtechnische 
en sociale aspecten onderzocht. Bij een streekverbetering was een evaluatie op de 
resultaten min of meer verplicht.7 Jaarverslagen van de Cultuurtechnische Dienst, de 
uitvoerende organisatie van de ruilverkavelingen, gaven een goed overzicht wanneer en 
welke maatregelen waren uitgevoerd (afb 1.3), welke regelingen er liepen en hoeveel 
deze kostten. Op deze oudere onderzoeken en verslagen wordt hier niet verder 
ingegaan, maar wel op de onderzoeken die de laatste decennia naar ruilverkavelingen, 
streekverbeteringen en erfgoed zijn uitgevoerd.   

 
7 ABO, 1.823.116-1029. Brief landbouwvoorlichtingsraad aan Federatief Orgaan, 1959.  

Afb. 1.3 Een overzicht van de ruilverkavelingen en streekverbeteringen, die in 1959 in uitvoering 
waren in Nederland en de landbouwkundige probleemgebieden uit het jaarverslag 1959 van de 
Cultuurtechnische Dienst. In rood is de gemeente Borger-Odoorn aangegeven met de ruilverkaveling 
en streekverbetering Borger en de ruilverkaveling Exloërveen. Bron: CD 1959, p. 34-35. 
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Ruilverkaveling en streekverbetering 
De dissertatie van Gerrie Andela uit 2000 Kneedbaar landschap, kneedbaar volk, De 
heroïsche jaren van de ruilverkavelingen in Nederland was een vrij breed onderzoek naar 
de ruilverkavelingen en streekverbeteringen in Nederland met veel voorbeelden. Andela 
beschreef zowel het proces van de maatschappelijke, landschappelijke en ruimtelijke 
veranderingen tussen 1945 en 2000, als de achtergronden en de wisselwerking van 
verschillende factoren die hiervoor verantwoordelijk waren. Verder onderzocht zij 
waarom en hoe de overheid als initiatiefnemer de middelen ruilverkaveling en 
streekverbetering inzette om het landschap, de landbouw en de leefgemeenschappen 
versneld te moderniseren en noemde dat de maakbaarheid van het platteland.  

In het proefschrift van Simon van den Bergh uit 2004, Verdeeld land analyseerde hij vier 
ruilverkavelingen uit drie verschillende perioden, waarbij hij de ontwikkeling tussen 
1890 en 1985 van het instrument ruilverkaveling en veranderingen van de aanpak en de 
mate van acceptatie van ruilverkaveling in beeld bracht. Het instrument ruilverkaveling 
bleek in de praktijk op lokaal niveau niet altijd te werken door de spanningsvelden 
tussen individueel en collectief belang, conservatieve en progressieve boeren en 
landbouwkundige en niet-landbouwkundige belangen.8 Bij de uitvoering werd daarom 
vaak geïmproviseerd, waarna uiteindelijk ook de wetten en regels voor de uitvoering van 
ruilverkavelingen werden aangepast. In de 19e en begin 20e eeuw vonden weinig 
ruilverkavelingen plaats en voerde de overheid hierop weinig regie. Vanaf 1920 won het 
instrument ruilverkaveling aan belangstelling en vóór maar vooral na de Tweede 
Wereldoorlog werden ruilverkavelingsplannen door de overheid geïnitieerd en 
gekoppeld aan zowel ruimtelijke als sociale plattelandsontwikkeling. Dit betekende dat 
boeren na 1954 steeds minder vaak zelf een ruilverkaveling aanvroegen en het idee 
hadden dat een ruilverkaveling hen overkwam.9  

Een onderzoek dat dieper inging op het instrument streekverbetering was van Erwin 
Karel uit 2005, De maakbare boer.10 Karel bestudeerde vooral wat modernisering van de 
landbouw door streekverbetering op landelijk niveau betekende en wat de effecten 
hiervan waren. Landbouwtechnisch werd met een streekverbetering gestuurd op  
bedrijfsvergroting, intensivering, mechanisering, specialisatie en bedrijfsbeëindiging. 
Huishoudelijke en agrarisch-sociale voorlichting was gericht op mentaliteitsverandering 
en modernisering. Karel zag modernisering vooral als het verschuiven van het meer 
sociale gezinslandbouwbedrijf naar een agrarisch ondernemerschap, gericht op winst. 
Streekverbetering Borger maakte onderdeel uit van zijn onderzoek waarvan de 
eindevaluatie werden vergeleken met zevenendertig andere streekverbeteringen. 
Borger was volgens Karel ongeveer de enige streekverbetering waar het aantal kleine 
bedrijven kleiner dan tien hectare met dertig procent daalde en waar vijfentwintig 
procent vergroting van de bedrijven werd gehaald.11    

  

 
8 Bergh 2004, p. 5-6. 
9 Bergh 2004, p. 187-196. 
10 Karel 2005, p. 20-22, 77-79, 329. 
11 Karel 2005, p. 177. 
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Ruilverkavelingen in Drenthe 
Specifiek voor Drenthe was de analyse uit 1995 naar de ontwerpfilosofie van de 
landschapsarchitect Harry de Vroome door Henk van Blerck verwoord in Bouwen aan 
het Drentse Landschap; een spanningsveld tussen ontwerp en verzorging.12 De Vroome 
werkte van 1947 tot 1983 bij Staatsbosbeheer. Eerst adviseerde Staatsbosbeheer bij 
iedere ruilverkaveling over de te behouden natuurterreinen. Langzaam veranderde dat 
mede door de Vroome in het opstellen van een landschapsplan. Van 1958 tot 1965 
ontwierp hij de landschapsplannen van onder andere de ruilverkavelingen in Drenthe.13  

Vanaf 2016 werkte Henk van Blerck aan zijn promotieonderzoek naar het door de 
ruilverkavelingen ontworpen cultuurlandschap. Een onderdeel daarvan was de opdracht 
van de provincie Drenthe, het onderzoek Brinken en hoven, essen en randen, singels en 
wallen Landschapsplannen in Drenthe (1945-1975).14 Dit was een tussen-rapportage van 
het onderzoek als bijdrage aan het project Jonge heideontginningen en ruilverkavelingen 
van de provincie Drenthe, dat startte met het vooronderzoek van het Kenniscentrum 
Landschap.15 De tussen-rapportage was een ruimtelijke analyse van de 
landschapsplannen van de ruilverkavelingen tussen 1948 en 1975, verdeeld in vier 
verschillende tijdsperioden. Van Blerck concludeerde dat de landschapsplannen van de 
ruilverkavelingen nog goed herkenbaar waren en gezien konden worden als een 
samenhangende ontwerplaag in het landschap met één ontwerpvisie. Verder gaf hij aan 
dat de ruilverkavelingen bij veel mensen nog een negatief imago hadden maar dat de 
beplantingsstructuren, aangeplant in de ruilverkavelingen beeldbepalend waren 
geworden. Van Blerck werkt op dit moment (april 2021) nog steeds verder aan zijn 
promotieonderzoek en aan een vervolgproject Jonge heideontginningen en 
ruilverkavelingen in opdracht van bijna alle Drentse gemeenten en de provincie Drenthe 
samen, inclusief de gemeente Borger-Odoorn.   

Bewogen Ruimte, De ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe 1942-1970 was een breed 
onderzoek van Bernhard Hanskamp vanuit het perspectief van de provincie Drenthe.16 
Het onderzoek ging over de bestuurders, het beleid en de achterliggende gedachten van 
ruimtelijke ontwikkelingen inclusief de ruilverkavelingen op hoofdlijnen. Hierin werden 
ook ruilverkavelingen van gemeente Borger-Odoorn besproken, zoals Exloërveen en 
Borger. 

Ook in het themanummer van het Drents Historisch Tijdschrift Waardeel 80 jaar Drentse 
ruilverkavelingen in woord en beeld beschreven Bernhard Hanskamp en Fré Strating de 
geschiedenis van alle ruilverkavelingen in Drenthe van 1935 tot 2015 met daarin de 
ontwikkelingen, gebeurtenissen, de keuzes en vergelijkingen in hoofdlijnen. Ook de 
ruilverkavelingen uit de gemeente Borger-Odoorn kwamen hierin voor. 

De plaatselijke geschiedenisboeken van de dorpen in de gemeente Borger-Odoorn gaven 
een goed beeld van de situatie van vóór en soms ook van na de ruilverkaveling. Over de 
ruilverkavelingen zelf werd in enkele boeken geschreven over de grootte van de 
ruilverkavelingsblokken, de tijdstippen, de modernisering van de landbouw, de nieuwe 

 
12 Blerck 1995. 
13 Blerck 1995, p. 36, 145-146. 
14 Blerck 2018.  
15 Wolff 2016. 
16 Hanskamp 2012. 



   
 17 

en gesloopte boerderijen en de verhuizingen die plaatsvonden. Weinig positief werd 
geschreven over het verloren gaan van het karakteristieke beekdallandschap van het 
Voorste Diep en het daarmee verdwenen natuurgrasland, waardoor tevens de ooievaars 
niet meer in Westdorp kwamen broeden.17 

Erfgoedwaardering  
Aan de hand van een studie naar de omgang met cultuurhistorie in de milieueffect-
rapportage was in 2008 de Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. (milieueffect-
rapportage-procedure) en MKBA (maatschappelijke kosten- baten analyse) opgesteld 
voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.18 De Rijksdienst heeft een zorgtaak voor 
het Nederlands erfgoed en werkt continu aan beleidsverbeteringen ten aanzien van 
groene, bebouwde, landschappelijke en archeologische monumenten. Om te zorgen dat 
cultuurhistorie een volwaardige plaats kreeg bij de ruimtelijke planvorming werden in de 
handreiking de waarderingsmethodieken van historische geografie, archeologie en 
historische bouwkunde uitgewerkt. Het ging vooral om de effectbepaling van een 
geplande ingreep en de waardering van erfgoed bij de ruimtelijke planvorming.   

Met het eindrapport Eenheid en verscheidenheid, een zoektocht naar een integrale 
cultuurhistorische waardestelling en bijbehorend achtergronddocument sloot de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2014 een integraal onderzoek af van 
verschillende erfgoeddiensten naar een integrale methode voor het waarderen van het 
materiële erfgoed.19 Hierin waren de erfgoedonderdelen stedenbouwkundig, 
archeologisch, roerend, gebouwd en groen erfgoed en het cultuurlandschap elk apart 
uitgewerkt. Hoewel er veel overeenkomsten waren tussen de verschillende 
waarderingsmethoden werd niet tot één eenduidige methode gekomen. Wel werd 
duidelijk dat de maatschappij vroeg om meer integratie van de erfgoeddomeinen, het 
verruimen van het waardebegrip met de factoren beleving en economie en om burgers 
meer te betrekken bij het waarderingsproces. 

Vanaf 2002 was bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meer aandacht voor het 
erfgoed van de wederopbouwgebieden.20 Het rapport van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed, geschreven door H.F.J. Niemeijer in 2016 Het maakbare Land, Ruilverkaveling, 
nieuw land en landontginning in de wederopbouwperiode (1940-1965 was bedoeld om 
de landschappelijke resultaten van onder andere ruilverkaveling en streekverbetering uit 
de periode 1940 en 1965 onder de publieke aandacht te brengen, om meer waardering 
en herkenning voor deze landschappen en deze tijdsperiode te krijgen.21  In het kader 
van het onderzoek naar deze gebieden werden voor zeven landelijke gebieden meer 
diepgaande onderzoeken uitgevoerd om de cultuurhistorische waarden en de 
ruimtelijke geschiedenis in beeld te brengen.22 Overland en het Monumenten Advies 
Bureau onderzocht daarvoor bijvoorbeeld in opdracht van de Stichting de Brabantse 
Boerderij de ruilverkaveling Scheeken in Boxtel en haar erfgoed in het rapport 
Wederopbouwgebied De Scheeken. Verkennend onderzoek naar de cultuurhistorische, 

 
17 Ootjers 1994; Dorpsbelangen Ees en Eesergroen 1997; Boven 1987;  Molen 1998; Vries 2005; Gras 1997; 
Beijering 2005; Berge 2017.  
18 Witteveen+Bos 2008. 
19 RCE juni 2014. 
20 https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/wederopbouw/wederopbouwgebieden. 
21 Andela 2000; Niemeijer 2016. 
22 https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/wederopbouw/wederopbouwgebieden 
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landschappelijke en bouwkundige waarden.23 Soortgelijke onderzoeken vonden plaats 
naar de andere zes van nationaal belang geachte landelijke wederopbouwgebieden, 
zoals onder andere naar de ruilverkaveling/ ontginning Walcheren, ruilverkaveling en 
streekverbetering Maas en Waal-West en de ruilverkaveling Vriezenveen.24 

1.3 Probleemstelling 
Drenthe wordt vaak geassocieerd met oude landschappen, zoals het esdorpenlandschap, 
veenontginningslandschap en veenkoloniën, die alle van vóór de 20e eeuw dateren. Dat 
is echter niet het hele verhaal. Ook in de moderne tijd is de identiteit van het landschap 
in Drenthe nog sterk gewijzigd, een proces dat startte met de verdeling van de 
markegronden in de 18e eeuw en 19e eeuw, waarna de hoogveenwinning startte en de 
lage groenlanden langs de beken werden verbeterd.25 Tussen ongeveer 1900 en 1960 
volgden de heideontginningen voor de landbouw en de bosbouw.26 Na de Tweede 
Wereldoorlog vonden grote veranderingen in het landschap plaats door onder andere 
ruilverkavelingen, herinrichtingen en dorpsuitbreidingen.27 Naar zowel de jonge 
heideontginningen als de ruilverkavelingslandschappen in Drenthe is nog weinig 
onderzoek gedaan, terwijl beide toch sterk beeldbepalend zijn in het huidige landschap 
van deze provincie. Hierdoor is de aanleiding en het doel van de aanleg van deze 
landschappen met zijn karakteristieke structuren en objecten en de erfgoedwaarde 
hiervan in detail nog onvoldoende in beeld.28 Onbekend maakt onbemind. Daardoor 
krijgen deze landschappen niet de waardering en erkenning die ze verdienen. Bij veel 
gemeenten en ook bij gemeente Borger-Odoorn ontbreken de 
ruilverkavelingslandschappen op de cultuurhistorische waardenkaart.29 Ook 
streekverbeteringen worden niet vermeld, zodat onduidelijk is welke invloed deze 
hebben gehad.     

Deze scriptie heeft tot doel een verdiepend onderzoek uit te voeren, om de kennis over 
de ruilverkaveling Borger (1946-1965) van de gemeente Borger-Odoorn te vergroten en 
daarmee de huidige opbouw van het landschap te duiden. Dit onderzoek kan daarmee 
een bijdrage leveren aan het actuele en toekomstige groen en landschappelijk beleid. 
Het onderzoek wordt gekoppeld aan cultureel erfgoed en doet aanbevelingen voor het 
waardevolle erfgoed in relatie tot de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente 
Borger-Odoorn. Het inzicht in de opbouw en de waardering van het landschap is 
daarnaast belangrijk voor komende inrichtingsvraagstukken zoals bij energie-, 
landbouw- en natuurtransities en bij maatregelen voor het opvangen van de 
klimaatverandering.  

Min of meer gelijktijdig met de ruilverkaveling Borger vond een streekverbetering plaats 
in de periode tussen 1957 en 1963. Omdat de invloed van de streekverbetering over het 
algemeen onbekend is, is het doel van deze scriptie om zowel het verhaal van de 
ruilverkaveling als van de streekverbetering Borger te vertellen. Hiermee sluit deze 

 
23 Bleumink 2014. 
24 https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/wederopbouw/wederopbouwgebieden 
25 Ootjers, 1994, p. 133-139. Thissen 1991, p. 39. 
26 Thissen 1991, p. 39-46. 
27 Ootjers 1994, p. 283-287; www.topotijdreis.nl.  
28 Wolff 2016, p, 4; Blerck 2018, p. 5. http://www.dutchlandscapesdesigned.com/   
29 Wolff 2016, p. 39-41. 
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scriptie ook aan bij een provinciaal doel, namelijk het vermarkten van cultureel erfgoed 
en het vertellen van de daarbij behorende verhalen van Drenthe.30 

De hoofdonderzoeksvraag is:  

Hoe verliepen de ruilverkaveling en streekverbetering Borger, wat waren de doelen en de 
resultaten voor het landschap, de landbouw en de agrarische samenleving en welke 
resultaten kunnen in de huidige tijd gezien worden als waardevol cultureel erfgoed? 

1.4 Begrippenkader 
Ruilverkaveling 
In eerste instantie was een ruilverkaveling bedoeld voor de herverdeling van 
versnipperde landbouwgronden, door middel van het ruilen van grond. Ruilverkaveling 
groeide in de loop van de 20e eeuw echter uit tot een ingrijpend instrument om de 
landbouwstructuur te verbeteren, waarbij naast herverdeling van landbouwgrond ook 
andere maatregelen werden uitgevoerd zoals het verbeteren van de bodem, de 
waterbeheersing en de perceelsontsluiting.31 Het doel was om landbouwgronden voor 
een lange periode beter in te richten voor een doelmatigere en modernere 
landbouwbedrijfsvoering om de voedselproductie goedkoper te maken en het inkomen 
van de boer te verhogen.32  

Vooral na de Tweede Wereldoorlog werden veel ruilverkavelingen uitgevoerd, waarbij 
de Cultuurtechnische Dienst was belast met de voorbereiding en coördinatie.33 Na de 
invoering van de ruilverkavelingswet in 1954 werd de aanpak steeds integraler en kon 
ook grond worden toegewezen aan openbare doeleinden, werden utiliteitswerken 
uitgevoerd, werd bedrijfsverplaatsing en vergroting mogelijk en het opstellen van een 
landschapsplan verplicht.34  

Streekverbetering  
Door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werden na 1954 
achtergebleven landbouwgebieden, zogenaamde streken, aangewezen waar drie tot vijf 
jaar extra voorlichting op bedrijfstechnisch, sociaal en huishoudelijk vlak werd gegeven 
aan de agrarische bevolking. Deze gebieden ontvingen daar financiële middelen voor en 
steun van professionele voorlichters van de rijks- en provinciale landbouwvoorlichtings-
diensten.35 Door de streekverbetering werd getracht de traditionele agrarische 
bevolking te moderniseren en het welzijn en inkomen te verhogen.36  

Ruilverkaveling en streekverbetering konden los van elkaar worden uitgevoerd. Maar 
om de grote investeringen die door de overheid werd gedaan bij een ruilverkaveling 
door de landbouwers goed te laten benutten, werd streekverbetering vaak gezien als 

 
30 Provincie Drenthe 2016, p. 7. 
31 Bergh 2004, p 1-2.  
32 Bieleman 1994, p. 102-103, 159-160 
33 CD 1955, p. 4-5. 
34 CD 1955, p. 10-11.  
35 Karel 2005,1, p. 7-8 
36 Karel 2005, 1-3; Bieleman 1994, p. 128-129. 
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een verlengstuk van de ruilverkaveling. Het ministerie vreesde dat een ruilverkaveling 
zonder intensieve voorlichting te weinig rendement zou opleveren.37  

Platteland  
Uschi Jansen van het Verwey en Donker Instituut omschreef het agrarisch platteland als 
land dat in cultuur is gebracht voor de voedselproductie en meestal een dunbevolkt 
gebied is, met een overwegend traditionele agrarische bevolking, waarvan de 
verbondenheid groot is.38 Volgens de definitie van het Landbouw Economisch Instituut 
was platteland alles buiten de bebouwde kom inclusief de kleine kernen.39  

Landschap en landschapsplan 
Volgens de Europese Landschapsconventie uit 2000 werd Landschap gedefinieerd als 
een zone of een gebied zoals waargenomen door mensen, waarvan het karakter het 
resultaat is van de actie en interactie van natuurlijke en /of menselijke factoren.40  
Hiermee werd bedoeld dat het landschap werd gevormd door aardkundige en 
bodemkundige processen, waardoor een natuurlijk landschap ontstond. Dit natuurlijke 
landschap werd langzaam maar zeker door de mensen in gebruik genomen, ook wel 
cultuurlandschap genoemd. De mens was daarbij afhankelijk van wat het natuurlijke 
landschap te bieden had, maar de mens had ook zeer veel invloed op het landschap en 
heeft dat nog steeds. In het huidige landschap is de ontwikkelingsgeschiedenis vaak nog 
af te lezen, waardoor het landschap als het ware een rijk gelaagd historisch document 
vormt.41 In deze scriptie wordt dan ook met landschap bedoeld het fysieke, tastbare en 
zichtbare landschap met daarin de dorpen, de wegen, het groen en de landerijen. 

Het landschapsplan van een ruilverkaveling was een ontwerpplan waarop bij een 
ruilverkaveling de te behouden landschapselementen (heide, bos, houtwallen, veentjes) 
en nieuwe vormgevende beplantingen werden aangegeven. De doelen van het 
landschapsplan waren een goede inrichting voor de recreatie, natuurwetenschap en de 
esthetiek. Al geruime tijd werd ingezien dat door ruilverkavelingen het areaal bos en 
woeste grond drastisch afnam en het landschap hierdoor esthetisch en ecologisch sterk 
in kwaliteit achteruit ging. Vanaf 1947 werd het de taak van Staatsbosbeheer, afdeling 
landschapsverzorging, om landschappelijk advies over een ruilverkaveling uit te 
brengen.42 Dat was in het begin vooral pionieren. Pas na 1958 ontstond meer 
samenwerking bij de planvorming voor ruilverkavelingen tussen Staatsbosbeheer en de 
Cultuurtechnische Dienst.43 

Cultureel erfgoed  
Onder erfgoed werd volgens de brochure Eenheid en verscheidenheid van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed verstaan: Erfgoed is dat wat een samenleving de moeite 
waard vindt om te bewaren en door te geven aan volgende generaties. Aan erfgoed kent 
de maatschappij dus bepaalde waarden toe.44 Erfgoed maakt deel uit van onze 

 
37 Karel 2005, p. 1-2.  
38 Jansen 1999, p. 10-11. 
39 Beek 1999, p. 14. 
40 https://www.coe.int/en/web/landscape/definition-and-legal-recognition-of-landscape, geraadpleegd 
19-3-2021. 
41 Jongmans 2015, p. 22-23; T. Spek, mondeling 27-10-2017. 
42 Visser 1997, p. 22-26 
43 Blerck 1995, p. 42-43. 
44 RCE juni 2014, p. 9. 
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geschiedenis en onze culturele identiteit. We onderscheiden daarbij materieel en 
immaterieel erfgoed. Het materiele erfgoed is het tastbare, zoals bijvoorbeeld 
gebouwen en hun interieurs. Het immateriële erfgoed is het niet-tastbare, zoals de 
gebruiken, verhalen, gewoonten en namen.45  

De erfgoedwaarde, ook wel cultuurhistorische waarde genoemd, van het materiële 
erfgoed werd lange tijd bepaald door verschillende erfgoeddiensten, zoals voor 
archeologie, historische bouw- en tuinkunst en cultuurlandschappen, die ieder voor zich 
een eigen wetenschappelijke methode voor waardestelling ontwikkelde.46 
Tegenwoordig wordt naast deze methoden ook gekeken naar de maatschappelijke 
waarde van erfgoed door de betekenis van het erfgoed, het verhaal erachter, de 
mogelijkheden voor (her)gebruik en de noodzakelijke investeringen.47 

 

 
45 RCE 2014 brochure, p. 3-5. 
46 RCE juni 2014, p. 11-13; RCE 2014 brochure, p. 4. 
47 RCE 2014 brochure, p. 3-5.  

Afb. 1.4 De ligging van het ruilverkavelingsblok Borger op het zandgedeelte van de voormalige gemeente Borger 
met daarin negen dorpen. De dorpskernen van Borger en Buinen werden buiten de ruilverkaveling gehouden. 
Bron: Auteur, gebaseerd op DA, 0923-7495; Esri, topografische kaart 2020. 
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1.5 Afbakening van het onderzoek 
In de gemeente Borger-Odoorn werden tussen 1931 en 1971 verschillende 
ruilverkavelingen uitgevoerd (afb. 1.2). In deze scriptie is ervoor gekozen om de grootste 
meest integrale ruilverkaveling te onderzoeken, namelijk de ruilverkaveling Borger. 
Tegelijk met deze ruilverkaveling werd ook een streekverbetering uitgevoerd. Deze 
ruilverkaveling en streekverbetering vonden plaats op het zandgedeelte van de 
voormalige gemeente Borger, waarbij het streekverbeteringsgebied globaal gelijk viel 
met het ruilverkavelingsgebied. Het ruilverkavelingsblok vormt dan ook logischerwijs de 
geografische afbakening van deze scriptie. In het ruilverkavelingsblok vielen negen 
dorpen, waarvan de dorpskernen van de grootste dorpen Borger en Buinen buiten de 
ruilverkaveling werden gehouden (afb. 1.4). Omdat in deze scriptie vaak straatnamen 
worden genoemd is een straatnamenkaart toegevoegd (bijlage 1).  

Het zandgedeelte van de gemeente Borger ligt op de Hondsrug, het oostelijk deel van 
het Drents Plateau. Dit keileemplateau is gevormd in de voorlaatste ijstijd en later 
afgedekt met dekzand. Ten zuiden van Borger wordt de Hondsrug doorsneden door het 
riviertje het Voorste Diep, dat ten noordoosten van Drouwen samen komt met het 
Achterste Diep, waarna het als Hunze naar Groningen stroomt. Het Voorste Diep is ten 
dele als kanaal Buinen-Schoonoord genormaliseerd.48  

Dit onderzoek naar de ruilverkaveling en streekverbetering Borger wordt gesplitst in vier 
thema’s: de tijd vóór de ruilverkaveling, de ruilverkaveling, de streekverbetering en de 
erfgoedwaarde van de ruilverkaveling en streekverbetering gezien vanuit de huidige tijd. 
Per onderzoeksthema wordt deze afgebakend met een tijdsperiode. De periode vóór de 
ruilverkaveling heeft als globaal beginjaar 1900 en loopt door totdat de ruilverkaveling 
veranderde in een proefsaneringsruilverkaveling in 1955. Om de periode vóór de 
ruilverkaveling te beschrijven, wordt gedeeltelijk uitgezoomd naar een groter gebied 
omdat slechts gegevens beschikbaar zijn van de hele voormalige gemeente Borger. 
Indien de gegevens van het zandgedeelte van Borger wel beschikbaar zijn, is het 
zandgedeelte beschreven.  

De ruilverkaveling Borger begon met de officiële aanvraag in 1946 en liep door tot 1965 
totdat de laatste zaken waren afgerond. De streekverbetering liep van 1957 tot 1963, 
gedeeltelijk gelijk met de ruilverkaveling. De erfgoedwaarde wordt bepaald door de 
huidige situatie te analyseren. 

In het ruilverkavelingsblok kwam ook grond beschikbaar voor de omlegging van de N34 
rond Borger en Ees, de aanleg van de weg Schoonloo-Borger-Buinen (nu de N374),  
woonwijken en sportvelden in verschillende dorpen, twee ijsbanen, een dorpshuis en de 
uitbreiding van de begraafplaats.49 Naar deze onderwerpen heeft in deze scriptie geen 
verdiepend onderzoek plaatsgevonden.  

Tegelijkertijd met de ruilverkaveling en streekverbetering, rond 1955-1965, ontwikkelde 
vooral het dorp Borger zich meer als streekcentrum met de bouw van meer 
burgerwoningen (Westeres), een beter uitgeruste bibliotheek, een sportcomplex, een 
sporthal, een agrarisch gesprekcentrum, een jeugd- en bejaardencentrum en een nieuw 

 
48 PPD 1957, p. 1-2. 
49 ABO, 1.823.116-1001. 
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winkelcentrum.50 Ook kwamen op het zandgedeelte meer recreatieterreinen, zoals 
camping Hunzedal, Drouwenerzand en Ballerswal.51  Deze ontwikkelingen lopen, met 
uitzondering van het agrarische gesprekscentrum, parallel aan de ruilverkaveling en 
streekverbetering.52 Deze scriptie beperkt zich tot de ontwikkelingen die door de 
ruilverkaveling en streekverbetering in de landbouw, de agrarische samenleving en het 
landschap plaatsvonden.  

1.6 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 
Voor de opbouw van het onderzoek wordt de hoofdonderzoeksvraag opgesplitst in 
verschillende onderzoeksvragen en thema’s.  

De eerste deelvraag is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de ruimtelijke, 
landbouwkundige en sociale opbouw van het zandgedeelte van Borger vóór de 
ruilverkaveling en streekverbetering. Dit is belangrijk om te begrijpen welke problemen 
er speelden, waar deze het gevolg van waren en hoe het landschap eruit zag vóór de 
ruilverkaveling en streekverbetering. Deelvraag twee behandelt de ruilverkaveling en 
deelvraag drie de streekverbetering. De vierde deelvraag richt zich op de huidige situatie 
van het erfgoed van de ruilverkaveling en streekverbetering en de waardering hiervan 
(afb 1.5).   

1. Hoe was de toestand van het platteland van Borger in de laatste decennia vóór 
de uitvoering van de ruilverkaveling en streekverbetering (1900-1955)? 

2. Hoe verliep de ruilverkaveling Borger en wat was daarvan het landschappelijk 
resultaat (1946-1965)?  

3. Hoe verliep de streekverbetering Borger en welke veranderingen vonden 
daardoor plaats in de landbouw, de samenleving en het landschap (1957-1963)? 

4. Welke waarde kan worden toegekend aan het erfgoed van de ruilverkaveling en 
streekverbetering Borger (2020)? 

 
50 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org. 31-10-1960; Streekverbetering 1963, p. 6.  
51 www.delpher.nl, Provinciale Drentsche en Assercourant, 18-11-1959. Geraadpleegd 14-2-2021. 
52 Streekverbetering 1963, p. 6. 

Afb. 1.5 Welke erfgoedwaardering krijgt deze karakteristieke boerderij? De boerderij aan het Nuisveen in 
Borger is niet meer in functie en daardoor ligt sloop op de loer. Bron: Auteur, 2020. 
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1.7 Bronnen en onderzoeksmethoden 
Archiefonderzoek 
Een groot deel van deze scriptie is tot stand gekomen door archiefonderzoek.  De 
belangrijkste archieven hiervoor waren het Drents Archief, het archief van de gemeente 
Borger-Odoorn, het archief van de historische vereniging Stichting Harm Tiesing en het 
privéarchief van Bernhard Hanskamp. Gebruikte bronnen waren bestuurlijke besluiten, 
bezwaarschriften en correspondentie over en van het ruilverkavelingsplan Borger, 
technische bodem- en landbouwkundige onderzoeken, plankaarten en notulen en 
verslagen van de streekverbetering Borger. Stichting Harm Tiesing heeft in haar archief 
ook kopieën uit het Nationaal Archief, verslagen van diverse lezingen en 
krantenberichten. Het archief van Bernhard Hanskamp bevat diverse jaarverslagen van 
de Cultuurtechnische Dienst, waarin ook ruilverkaveling Borger wordt genoemd en 
beschrijvingen van de gemeente Borger van 1957.  

Literatuuronderzoek 
Voor de stand van zaken van het onderzoek, de beschrijving van de instrumenten 
ruilverkaveling en streekverbetering, de tijdsgeest van toen en voor de wijze waarop 
erfgoed wordt beoordeeld is vooral gebruik gemaakt van literatuuronderzoek.  

Interviews 
Om een indruk te krijgen van de beleving van de ruilverkaveling door landbouwers zijn 
interviews gehouden met gepensioneerde landbouwers en hun echtgenotes van de 
Strengenweg.  

Foto’s en films 
Door beeldmateriaal van toen en nu met elkaar te vergelijken geeft een goede indruk 
van de situatie voor en na de ruilverkaveling en met de huidige situatie. In de 
beeldbanken van het Nationaal Archief, het Drents Archief en de gemeente Borger-
Odoorn bevindt zich veel beeldmateriaal van de ruilverkaveling en streekverbetering, 
zowel foto’s als films. De website Delpher zorgde voor beeldmateriaal en informatieve 
krantenartikelen over de ruilverkaveling en streekverbetering.  

Kaartvergelijk 
Kaartmateriaal van de ruilverkaveling is met behulp van het programma Geografisch 
Informatie Systemen (GIS) vergeleken met de historische topografische kaarten van vóór 
en na de ruilverkaveling en met de huidige kaarten. Kaartmateriaal over de 
landschapsplannen van de ruilverkaveling Borger was digitaal beschikbaar via de website 
van de Wageningen universiteit & research, wur.nl, Special Collections.    

Inventarisatie landschapsobjecten 
Door inventarisatie van huidige landschappelijke objecten en structuren is de huidige 
inrichting vergeleken met de inrichting van het landschap direct na de ruilverkaveling. 
Op basis daarvan en conform literatuur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is een 
erfgoedwaardering aan de ruilverkaveling en streekverbetering Borger gegeven.       
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Hoofdstuk 2 
Het zandgedeelte van de gemeente Borger 

vóór de ruilverkaveling (tot 1955) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afb. 2.1 Scheper Huizing met zijn schaapskudde in Ees in 1929. Bron: DA, MZ10409000106. 
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  Afb. 2.2 Topografische kaart uit 1898 met het esdorpenlandschap op het zandgedeelte van de voormalige gemeente 
Borger met daarop geprojecteerd de ruilverkavelingsgrens. De  akkerbouwlanden (wit) lagen voornamelijk op de 
essen en kampen (Daalkampen, Nieuw Land), de hooi- en weilanden (lichtgroen) in de venige beekdalen van het 
riviertje het Voorste Diep. Op de weidse zanderige heidevelden (roze) graasden de grote schaapskudden. De essen 
werden omzoomd door bossen en houtstruwelen (donkergroen). Bron: Esri, bewerkt door auteur. 
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2.1 Inleiding 
De ruilverkaveling Borger kende een lange aanlooptijd. Bij de oprichting van het 
Waterschap Borger-Westdorp in 1917 werd bij de Provinciale Staten opgemerkt dat de 
bijgevoegde kaart van het 1.875 ha grote gebied aantoonde dat ruilverkaveling van de 
gronden aan te bevelen was.53 Schrijver Harm Tiesing uit Drouwen zag zelf wel de 
voordelen van aaneengesloten kavels, rechte wegen in plaats van kromme wegen en 
eenieders land met goede wegen ontsloten. Hij schreef rond 1925 dat al in 1910 aan de 
landbouwers in Borger was gevraagd of verkaveling van de essen gewenst en 
uitvoerbaar zou zijn. Maar volgens Tiesing hechtte destijds menig Drentenaar bij 
erfopvolging zeer aan het ouderlijk goed. Pas bij een volgende generatie zou 
ruilverkaveling misschien mogelijk zijn, dacht hij.54  

In 1936 werd door de plaatselijke afdeling van de Bond van Oudleerlingen 
Landbouwonderwijs in Drenthe (B.O.D.) een nieuwe poging gedaan om te komen tot 
een ruilverkaveling, maar vonden de landbouwers ruilverkaveling nog steeds niet 
noodzakelijk.55 Toen uiteindelijk in 1946 de aanvraag voor de ruilverkaveling voor het 
zandgebied van de gemeente Borger werd ingediend, was door modernisering 
landbouwkundig al veel verbeterd. Ook waren de weidse paarse heidevelden al bijna 
helemaal ontgonnen. Diverse grote landbouwkundige problemen konden de 
landbouwers echter niet alleen oplossen.56  

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke problemen in de loop van de tijd 
waren ontstaan die aanleiding gaven tot de ruilverkaveling en streekverbetering. Het 
schetst de plattelandsontwikkeling in het zandgedeelte van de voormalige gemeente 
Borger van ongeveer 1900 tot 1955, eerst van het landschap, daarna van de landbouw 
en vervolgens van de samenleving. Soms kan alleen een beeld worden gegeven van de 
hele gemeente Borger omdat specifieke gegevens van het zandgedeelte ontbreken.  

2.2 Ontwikkeling en opbouw van het landschap  
Het esdorpenlandschap 
Het cultuurlandschap in het zandgedeelte van Borger wordt getypeerd als 
esdorpenlandschap, dat vanaf de vroege middeleeuwen door agrarisch gebruik is 
ontstaan. Verspreid in dit landschap liggen hunebedden en grafheuvels als herinnering 
aan prehistorische bewoning.57 Rond de esdorpen lagen grote hoogveengebieden zoals 
in het oosten de Drouwener- en Buinervenen en aan de westzijde de Eeser- en 
Westdorpervenen, die in de 19e eeuw zijn verveend en ontgonnen.58  

De gemeentegrens van Borger viel globaal gelijk aan het vroegere kerspel Borger en 
bestond uit vijf buur- of boerschappen, namelijk Borger, Buinen, Drouwen, Westdorp en 
Ees. Hiervan was Borger van oudsher het hoofddorp of kerkdorp. Bij elk dorp hoorde 
een dorpsgebied: de (boer)marke (afb. 2.2 en 2.7).59 In deze marken lagen in het 

 
53 Coert 1984, p. 85. 
54 Edelman 1974, deel I, p. 21-23. 
55 Streekverbetering 1958, p. 7. 
56 ABO, 1.823.116-1027. Rapport Ruilverkaveling Borger 1952, p. 2. 
57 Ootjers 1994, p. 34, 63-65.  
58 Stichting 400 jaar veenkoloniën 2005, p. 39. 
59 Ootjers 1994, p. 69-70. 
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noorden het esgehucht Bronneger en aan de westzijde lagen de ontginningskoloniën 
Ellertshaar, Eesergroen en Eeserveen. Bronneger was een satellietdorp van Drouwen en 
maakte voor akkerbouw gebruik van de Oosteres van Drouwen.60  

Eind 19e eeuw typeerde het esdorpenlandschap zich door kleine dorpen, met een 
concentratie van boerderijen, met daaromheen akkerbouw op de door 
plaggenbemesting hoge bolle essen en met laaggelegen wei- en hooilanden langs 
meanderende beken en weidse paarse heidevelden met grote schaapskudden (afb. 2.2 
en 2.3). Wegen waaierden uit naar andere dorpen en het omringende landschap. De 
agrarische bedrijven bestonden vooral uit gemengde bedrijven met akkerbouw en 
veeteelt, die nauw met elkaar waren verweven en waarbij de mest van de schapen en 
runderen noodzakelijk was om de vruchtbaarheid van de arme zandgronden voor de 
akkerbouw te verhogen.61 In de omringende venen werd al in vroege tijden turf 
gestoken voor eigen gebruik.62  

Rond elk esdorp lagen meerdere essen en kampen met bouwland. Hieromheen lagen 
houtwallen die als veekering dienden en vaak ook enkele bospercelen die werden 
gebruikt als geriefhout voor de boeren. Van de lager gelegen graslanden in de 
beekdalen, de zogenaamde groenlanden, werden de hogere delen gebruikt als weiland 
en de lagere delen als hooiland. Deze hooilanden werden madelanden genoemd en 
konden door hun extensief gebruik, meer als natuurgrasland worden betiteld.63  

Grenswallen vormden de grens tussen de groenlanden in het beekdal van het Voorste 
Diep en het heideveld. Om het vee te keren tussen de verschillende eigendommen 
waren vanuit de grenswal loodrecht op de beek houtwallen aangebracht. Op de lagere 
delen werden hiervoor sloten gegraven. Deze zorgden tevens voor een verbeterde 

 
60 Spek 2017, p. 68. 
61 Barends 2010, p. 134-135,148-150. 
62 Ootjers 1994, p. 63-66. 
63 Streekverbetering 1963, p. 10; Roo 1954, p. 41-44. 

Afb. 2.3 Links een fietser op de uitgestrekte heide tussen Schoonloo en Westdorp; de foto werd genomen nabij 
Westdorp rond het jaar 1900. Rechts het hunebed D28 op de heide tussen Borger en Buinen in 1885. Bron: DA, 
DM21084; DA, DM21092. 
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afwatering en met de uitkomende grond werden laagten opgevuld. Langs deze sloten 
groeide vaak elzenopslag, omdat slootonderhoud vaak achterwege bleef (afb. 2.4).64  

De topografie van de esdorpen met hun essen, kampen en groenlanden is tussen 1898 
en 1955 niet sterk gewijzigd (afb. 2.2, afb. 2.9). De dorpen hadden in 1955 nog steeds 
een groene uitstraling, al waren de houtige gewassen rond de essen, in de beekdalen en 
rond de esdorpen wel afgenomen. In de esdorpen waren verschillende woningen  
gebouwd, vooral tussen de bestaande bebouwing en langs de uitwaaierende wegen 
naar andere dorpen. Het ging hierbij vaak om arbeidershuizen en boerderijen voor 
kleine landbouwbedrijven.65  

Ook het hoofddorp Borger was nog overwegend een agrarisch dorp, met enigszins 
verspreid staande boerderijen (hoevenzwerm) en veel hoge bomen (afb 2.5 en 2.6). 
Borger was het enige dorp dat rond 1945 meer planmatige uitbreidingen van 
woningbouw had, zoals de Oosteres en het Rozendael. Door deze nieuwbouw was een 
opvallende tweedeling ontstaan tussen het zuidelijk gelegen nieuwe burgerlijke deel en 
het oudere, agrarische noordelijke deel.66  

 

  

 
64 Edelman 1974, deel I, p. 50-51, 149. 
65 Edelman 1974, deel II, p. 7. 
66 PPD 1957, p. 38. 

Afb. 2.4 Groenland met waarschijnlijk elzenbegroeiing langs het Voorste Diep tussen Borger en Schoonloo in 
1953. Bron: Roo 1954, p. 35a. 
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Afb. 2.5 Een luchtfoto van het noordelijke deel van het dorp Borger in 1951 met op de voorgrond de Nederlandse 
Hervormde kerk met daarachter de Hoofdstraat. Het dorp was toen nog overwegend agrarisch met verspreid 
staande boerderijen. Het doorgaande verkeer van Emmen naar Groningen ging nog over de Hoofdstraat. Bron: 
Stichting Harm Tiesing 2011, foto D51. 

Afb. 2.6 Uitzicht op Borger met op de voorgrond het bouwland van de zuidelijk gelegen es genaamd Daalkampen, 
rond het jaar 1953. De toren van de Nederlandse Hervormde kerk steekt net boven de bomen uit. Daarnaast rechts 
het opvallende gebouw van de openbare lagere school. Bron: Roo 1953, p. 68-69. 
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Afb. 2.7 De markeverdeling per boermarke rond 1860 van de woeste gronden, de heidevelden, het veen, het 
stuifzand en het bos in blokken en slagen volgens ieders aandeel in de boermarke. Weergegeven op de 
topografische kaart uit 1882. Bron: Esri; https://geo.drenthe.nl/geoportaal/, bewerkt door auteur. 
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Afb. 2.8 Topografische kaart uit 1940. De heideontginning vond plaats vanuit de dorpen Eesergroen en Eeserveen, 
vanaf de beekdalen en de essen. De bossen ten noordoosten van Borger zijn verdwenen. Nieuwe bosaanplant had 
plaats gevonden in het noorden van het gebied, maar dit stond in 1940 nog niet op de kaart, alleen de aanplant bij  
Drouwenerzand. Bron: Esri, bewerkt door auteur. 
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Afb. 2.9 De situatie vóór de ruilverkaveling op de topografische kaart van 1955. De heide was voor het grootste deel 
als bouwland en een kleiner deel als grasland ontgonnen in lange smalle percelen. Daarnaast was een deel van de 
heide bebost. Bron: Esri, bewerkt door auteur. 
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Woeste gronden 
De grootste ontwikkelingen tussen eind 19e eeuw en midden 20e eeuw vonden plaats op 
de woeste gronden, oftewel de heidevelden, het veen, het stuifzand en het bos. De 
woeste gronden waren nog lang gemeenschappelijke grond van de boermarken. Rond 
1860 werden de markengronden verdeeld over de verschillende eigenaren volgens 
ieders aandeel in de boermarke.67 Daartoe werd het land eerst in blokken verdeeld en 
daarna in stroken of slagen opgedeeld. Iedere aandeelhouder kreeg in elk blok een slag. 
De breedte van de slagen werden afgestemd op ieders rechten (afb. 2.7). De slagen die 
niet werden verdeeld werden gebruikt als veldwegen.68  

Vanaf het eind van de 19e eeuw ontstonden de heideontginningsnederzettingen 
Ellertshaar, Eesergroen en Eeserveen en vond kleinschalige heideontginning voor de 
landbouw plaats.69 Eerst werden op de uitgestrekte heidevelden de schaapskudden van 
de boeren uit de esdorpen gezamenlijk geweid, maar na de uitvinding van kunstmest 
eind 19e eeuw waren de schapen niet meer nodig voor de mest. In 1905 kwam dan ook 
een einde aan de grote schaapskudden, waarna de heidegrond kon worden ontgonnen 
tot bouwland. Op de resterende heidevelden werden nog wel kleinere schaapskudden 
gehouden (afb. 2.1).70  

In eerste instantie vond heideontginning plaats om het bouwland van bestaande 
boerderijen uit te breiden. Daarnaast vonden vele kleine ontginningen door arbeiders 
plaats. De grotere ontginningen (tezamen ± 190 ha) werden rond 1910 door de 
Nederlandsche Heidemaatschappij uitgevoerd in opdracht van fabrikant Duintjer te 
Veendam en de grondbezitter uit het Oldambt de heer Uniken.71 Volgens de 
topografische kaart vonden de meeste ontginningen plaats vanuit Eeserveen en 
Eesergroen en ook werd met de heideveldontginningen aangesloten bij de beekdalen en 
de essen (afb 2.8).  

De heidevelden die met behulp van kunstmest voor de landbouw als bouwland waren 
ontgonnen, waren onregelmatig verkaveld en volgens de Provinciale Planologische 
Dienst van Drenthe landschappelijk weinig verzorgd, waarmee rond 1955 waarschijnlijk 
werd bedoeld dat weinig beplanting was aangebracht.72 

Vanaf 1922 vonden in de crisistijd grote heideveldontginningen plaats door de 
gemeentelijke werkverschaffing, waarbij werkloze arbeiders handmatig grond 
ontgonnen voor bouwland en bos.73 Hiervoor werd heidegrond gekocht, waarna 
Staatsbosbeheer deze bossen overnam. Rond 1955 was het zandgedeelte van Borger op 
140 hectare woeste grond na, geheel ontgonnen voor de land- of bosbouw (afb. 2.9).74  

  

 
67 PPD 1957, p. 20. 
68 Edelman 1974, deel I, p. 83-84. 
69 Dorpsbelangen Ees en Eesergroen 1997, p. 57-64. 
70 Edelman 1974, deel I, p. 26. 
71 Edelman 1974, deel I, p. 103. 
72 PPD 1957, p. 8; CD 1963, p. 70. 
73 Edelman 1974, deel I, p. 105. 
74 PPD 1957, p. 8; Streekverbetering 1958, p. 10. 
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Bos en natuur  
Bij de aanplant van de bossen op de heidevelden werden diverse veenplassen en 
heideterreinen als natuurmonument uitgespaard waardoor ook afwisselende gebieden 
voor de recreatie ontstonden.75 Al in de jaren dertig waren de Staatsbossen en het 
Drouwenerzand populaire wandelgebieden.76 Rond 1955 waren verblijfsvoorzieningen 
voor de recreatie echter nog beperkt aanwezig.77  

De provincie Drenthe werkte vanaf 1949 aan een ontwerplijst van natuurgebieden met 
het doel die gebieden te beschermen. Uiteindelijk werden de gletscherkuilen in het 
Buinerveld, het stuifzandgebied Drouwenerzand, de strubben en heide met hunebedden 
ten zuiden van Bronneger, het Padenbos te Borger, het Buinerbosch te Buinen, de 
Koesteeg bij Borger en de veenplassen ten zuidwesten van Drouwen hierin opgenomen 
en ook met een bestemmingsplan beschermd (afb. 2.10, afb. 2.11).78 Gemeente Borger 
had in 1949 bezwaren tegen het  beschermen van het hakhoutbos bij Buinen en de 
strubben bij Bronneger omdat die volgens haar niet gezien konden worden als 
natuurgebied en tevens binnen het ruilverkavelingsgebied vielen. Volgens de gemeente 
was al zoveel bos aangeplant, dat zij voorstelde alleen grond, die niet geschikt was voor 
de landbouw als natuurgebied aan te wijzen. Ook het Padenbos diende niet als 
natuurgebied te worden aangewezen want het plan was om de omlegging van de 
Rijksweg 34 door het Padenbos aan te leggen, waardoor het bos zou splitsen.79  

 

 
75 ABO, 1.853.2-1668. Rapport natuurgebieden 1951. 
76 Ootjers 1994, p. 259; PPD 1957, p. 34-36. 
77 PPD 1957, p. 35. 
78 ABO, 1.853.2-1668. Rapport natuurgebieden 1951. 
79 ABO, 1.853.2-1665. Brief gemeente Borger aan provincie Drenthe, 1949.  

Afb. 2.10 De Koesteeg in Borger rond 1940. De Koesteeg was een oude laaggelegen veedrift, die tussen de hogere 
noord- en zuides van Borger lag. Door de drift werd het vee naar de heide geleid. Bron: ABO, BG011594. 
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Afb. 2.11 De natuur- en bosgebieden in de gemeente Borger in 1951. De inventarisatie werd door Staatsbosbeheer 
uitgevoerd om de natuurgebieden op te nemen in het bestemmingsplan om ze te beschermen. Bron: ABO, 1.853.2-1668. 
Rapport natuurgebieden 1951, bewerkt door auteur. 
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Waterbeheersing 
Reeds door de aanleg van het kanaal Buinen-Schoonoord rond 1930 werd aan de 
meanderende loop van het riviertje het Voorste Diep gedeeltelijk een einde gemaakt. 
Het kanaal zorgde voor een vaarverbinding tussen het Oranjekanaal en het Stadskanaal 
en speelde in de jaren vijftig nog een belangrijke rol in de afvoer van landbouwgewassen 
en bij de afwatering.80 De loop van het Voorste Diep bij Bronnegerveen werd na de 
aanleg van het kanaal ook genormaliseerd, maar tussen Ees en Westdorp meanderde 
het diep nog tot voor de ruilverkaveling.81 

Ondanks het kanaal en de normalisering van het Voorste Diep, was de waterbeheersing 
vóór de ruilverkaveling slecht. Vooral in de madelanden gaf dat in zowel natte 
jaargetijden als in droge perioden ernstige problemen: de hooiopbrengst was slecht en 
de venige bodem was gevoelig voor inklinking. Stuwen om water vast te houden waren 
nog niet aangelegd.82 

Ook in de benedenloop van het Voorste Diep kwam wateroverlast voor. Om de 
waterbeheersing in het hele stroomgebied beter te regelen werd in 1954 het 
Waterschap De Oostermoerse Vaart opgericht door twintig kleine waterschappen samen 
te voegen, waaronder het Kanaalschap Buinen-Schoonoord, de waterschappen Borger-
Westdorp en Ees-Westdorp. Het waterschap bestreek een gebied van ongeveer 25.000 
hectare inclusief bijna het hele zandgedeelte van gemeente Borger.83  

Verkeer en wegen 
Naast het vervoer over het kanaal was lange tijd de Noordoosterlocaalspoorweg aan de 
oostkant van Buinen op de grens tussen zand en veen belangrijk. Van 1905 tot 1940 
vervoerden deze trein personen en goederen en van 1940 tot 1964 alleen nog goederen 
met losplaatsen in Drouwen en Buinen.84  

Gemotoriseerde voertuigen, zoals auto’s, vrachtauto’s en motorfietsen waren in de 
eerste helft van de 20e eeuw sterk in opkomst. Vooral in vergelijking met de rustige 
voertuigen zoals de benenwagen, de fiets en paard en wagen, was het duidelijk dat door 
de mix van langzame en snellere verkeerstromen de bestaande wegen onveiliger 
werden en andere verharding en beter onderhoud vroegen.85 Tussen de dorpskernen 
werden daarom vele wegen verhard, veelal door werkverschaffingsprojecten.86 Rijksweg 
34 liep over de Hoofdstraat van Borger en de Dorpsstraat van Ees. Deze wegen bleken in 
1950 te smal en leverden gevaarlijke situaties op met de kruisingen met de provinciale 
wegen 10 (Rolde-Borger), 11 (Borger-Stadskanaal) en 20 (Borger-Westerbork).87 De 
landbouwwegen waren in 1955 nog zandwegen. De bereikbaarheid van de 
landbouwgronden was slecht door onvoldoende wegen en omdat de meeste wegen, 
vooral die in de madelanden, in slechte staat verkeerden.88  

 
80 Ootjers 1994, p. 249-252. 
81 www.topotijdreis.nl, geraadpleegd 25-6-2020. 
82 Streekverbetering 1958, p. 8; Streekverbetering 1963, p. 11; Roo 1950, p. 4. 
83 Streekverbetering 1963, p. 11; Coert 1984, p. 124-125. 
84 www.nols-maatschappij.info, geraadpleegd 5-6-2020. 
85 Haan 1976, p. 81. 
86 Ootjers 1994, p. 250; www.topotijdreis.nl, geraadpleegd 25-6-2020. 
87 PPD 1957, p. 2-3. 
88 ABO, 1.823.116-1027. Rapport ruilverkaveling Borger, p. 1-2; Streekverbetering 1963, p. 11. 
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2.3 Landbouwkundige situatie 
Ontwikkelingen in de landbouw 
Drenthe was van oudsher een agrarische provincie, waarbij de landbouw op de arme 
zandgronden in sterke mate overgeleverd was aan de natuur. De uitgestrekte heide en 
de groenlanden werden extensief gebruikt en slechts rond de dorpen werden de essen 
en kampen lange tijd intensiever gebruikt en bemest.89 

Vanaf het einde van de 19e eeuw verbeterde de landbouw door het gebruik van 
kunstmest, waterbeheersing, technisch onderzoek, landbouwvoorlichting en -opleiding. 
Ook ontstonden samenwerkingsverbanden voor onder andere zuivelverwerking, 
aardappelmeelverwerking, veevoeder- en kunstmestaankopen. Een voorbeeld hiervan is 
dat rond 1900 in bijna alle dorpen op het zandgedeelte een coöperatieve zuivelfabriek 
werd opgericht.90 In 1947 waren daarvan de Coöperatieve Zuivelfabriek en Korenmalerij 
“Borger” G.A. en de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Buinen” nog over.91 Andere 
voorbeelden zijn de dorsverenigingen en de coöperatieve boerenleenbanken, die in 
Borger, Buinen en Buinerveen stonden (afb. 2.12).92 

Landelijk gezien nam tussen 1900 en 1930 het aantal kleine boerenbedrijven van één tot 
tien hectare met 50.829 toe tot een aantal van 166.146. Redenen voor de sterke 
toename van het aantal kleine bedrijven waren verkoop van grond vanwege de 
economische crisis en het gebruik van kunstmest, waardoor de landbouwers op een 

 
89 Bieleman 1994, p. 12-13; Barends 2010, p. 135. 
90 Molen 1998, p. 39.  
91 Boven 1987, p. 52-57. 
92 Bieleman 1994, p. 60, 78-79; Groot 1969, p. 36. 

Afb. 2.12 Het dorsen van het koren met de stoomdorsmachine door de dorsvereniging. Deze foto werd in 1915 gemaakt 
in Bronneger. Bron: https://wecodehondsrug.nl/video/one_moment_in_time.mp4. 
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klein oppervlak voldoende inkomen dachten te krijgen. Ook stimuleerde de 
Landarbeiderswet uit 1918 landarbeiders om een eigen klein landbouwbedrijf te 
starten.93 In 1948 werd na onderzoek geconcludeerd dat de toename ook vooral te 
wijten was aan de splitsing van bedrijven tussen boerenzonen.94  

In de jaren dertig werd Nederland getroffen door een grote landbouwcrisis, waardoor de 
overheid ingreep en de landbouw ondersteunde door het uitkeren van prijstoeslagen 
gekoppeld aan productiebeheersing. Dit werd vastgelegd in de Landbouwcrisiswet van 
1933.95 De jaren daarvoor was het inkomen van de landbouwers zeer sterk gedaald, 
vooral op de gemengde bedrijven in Drenthe.96 Vlak voor de Tweede Wereldoorlog 
herstelde de markt weer enigszins.97 Na de oorlog handhaafde de overheid het 
ingeslagen markt- en prijsbeleid voor de landbouw, omdat toen het landbouwbeleid 
vooral gericht was op een zo groot en zo goedkoop mogelijke landbouwproductie.98 

Rond 1950 werden de werkzaamheden op het land nog veelal met de hand en 
paardenkracht uitgevoerd. De mechanisatie nam vanaf dan snel toe en landbouwers 
schakelden in snel tempo over op trekkers, melk- en maaimachines. Landelijk gezien 
nam het aantal trekkers van 24.481 in 1950 toe tot 45.140 in 1956 en het aantal 
melkmachines van 3.825 in 1950 tot 17.000 in 1956.99  

Bedrijfsgrootte en aantal landbouwbedrijven in de gemeente Borger  
Door heideveldontginning en in gebruik name van de veenkoloniale dalgronden steeg 
het landbouwareaal in de gemeente Borger tussen 1900 en 1955 van 6.723 tot 9.424 
hectare. Van deze nieuw ontgonnen veldgronden werd achtenzestig procent in gebruik 
genomen als bouwland en slechts één procent als grasland; de graslanden lagen 
overwegend in de beekdalen.100 Zowel op het veenkoloniale deel als op het 
zandgedeelte was de landbouw dus steeds meer gericht op akkerbouw, hoewel vanaf 
1900 ook de veebezetting verdubbelde.101  

Door de sterke uitbreiding van het landbouwareaal was het aantal bedrijven in 1955 ten 
opzichte van 1900 ook verdubbeld.102 Begin 20e eeuw ontstonden door het gebruik van 
kunstmest vele kleine landbouwbedrijven. Ook de Landarbeiderswet zorgde ervoor dat 
tussen 1919 en 1940 achtenzestig nieuwe kleine bedrijfjes ontstonden, waarvan een 
tiental bedrijfjes ook weer noodgedwongen stopten door de daling van het 
landarbeidersloon.103 Na 1920 nam onder invloed van individuele landbouwvoorlichting 
en wijze ervaring het aantal kleine bedrijven verhoudingsgewijs weer af.104  

In 1950 was zevenendertig procent van de landbouwbedrijven in de gemeente Borger 
tien tot twintig hectare groot en bijna vijftig procent tussen één en tien hectare (afb. 

 
93 Roebroek 1937, p. 315-324. 
94 LEI 1954, p. 15. 
95 Bieleman 1994, p. 93. 
96 Bieleman 1994, p. 93. 
97 Brouwer J., mondeling d.d. 12-2-2020. 
98 Bieleman 1994, p. 102-103, 159-160. 
99 ABO, 1.823.116-1028. Bijlage van oriëntatievergadering streekverbetering Borger, 8-5-1957. 
100 PPD 1957, p. 20. 
101 PPD 1957, p. 20-23. 
102 PPD 1957, p. 20. 
103 Ootjers 1994, p. 253-254. 
104 PPD 1957, p. 21-22. 
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2.13).105 In vergelijking met andere gebieden in Nederland viel het zandgedeelte van 
gemeente Borger wat betreft het aantal kleine bedrijven in de middenmoot 
(afb. 2.14).106 De meeste grote bedrijven in de gemeente Borger lagen echter in het 
veenkoloniale deel, waar akkerbouwbedrijven lagen, die veelal uit twintig tot dertig 
hectare bestonden. Naast de bedrijfsgrootte was de ligging van de bedrijven daar ook 
veel gunstiger dan in de zanddorpen.107 

Landbouwbedrijven in het zandgedeelte van de gemeente Borger 
De meeste kleine landbouwbedrijven lagen dan ook op het zandgedeelte van de 
gemeente Borger. Hier overheerste het gemengde landbouwbedrijf van akkerbouw en 
veeteelt. Zij hielden verschillende soorten vee zoals paarden, runderen, schapen, 
varkens, kippen en teelden gewassen zoals rogge, aardappels, voeder- en suikerbieten. 
Daarbij voorzagen ze grotendeels in hun eigen veevoedervoorziening.108  

Ten opzichte van 1900 waren de schapen sterk gereduceerd; in 1955 resteerde nog 
slechts twee procent. Rundvee, varkens en kippen waren daarentegen sindsdien 
nagenoeg verdubbeld.109 Gemiddeld had elk bedrijf op het zandgedeelte van Borger in 
1955 ongeveer vijf melkkoeien.110  

In 1957 beoordeelde de afdeling Streekonderzoek van het Landbouw Economisch 
Instituut (L.E.I.) samen met de landbouwconsulent van Drenthe de zandgedeelten van 
Borger, Anloo en delen van Emmen als landbouwkundig achtergebleven gebieden met 
als knelpunten de bedrijfsvoering, de verkaveling, de ontsluiting, de waterbeheersing en 

 
105 PPD 1957, p. 20-22. 
106 Werkgroep ruilverkavelingen 1957, p. 38-39. 
107 Vries 2005, p. 197; PPD 1957, p. 20-21. 
108 Bieleman 1994, p. 94. 
109 PPD 1957, p. 22-23. 
110 Streekverbetering 1963, p. 31; aanname dat alle bedrijven melkkoeien hadden. 
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Afb. 2.13 De ontwikkeling van de bedrijfsgrootte van de landbouwbedrijven in de gemeente Borger van 1900 tot 
1950. Na een sterke toename van de bedrijven tussen één en vijf hectare rond 1910 tot 1920 daalde deze weer voor 
1950. Rond 1950 kwam een bedrijfsgrootte van tien tot twintig hectare het meest voor. Bron: PPD 1957, p. 22. 
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de matige instelling van de bevolking (afb 2.12). Deze streken werden wel als minder 
urgent (urgentieklasse II) beoordeeld ten opzichte van andere landbouwgebieden in 
Nederland.111 De beoordeling vond officieel plaats op basis van kengetallen over de 
bedrijfsvoering, de ruimtelijke en sociale omstandigheden, maar de 
landbouwconsulenten hadden weinig inzicht in de bedrijfsvoering van de 
gezinsbedrijven in Drenthe. Daarom werd vooral gekeken naar ruimtelijke en sociale 
factoren, zoals in hoeverre de landbouwers waren aangesloten bij een standsorganisatie 
en hoe vaak vergaderingen hiervan werden bezocht, hun opleidingsniveau en de leeftijd 
waarop het bedrijf werd overgedragen.112  

Verkaveling, eigendom, ontsluiting en kwaliteit van de landbouwgrond 
Door de verdelingsmethode van de gemeenschappelijke gronden bij de markenverdeling 
en bij bedrijfsopvolging ontstond in de loop van de tijd een weinig praktische situatie 
waarop de landbouwgrond in percelen was verdeeld, de verkavelings- en/of 
eigendomssituatie. Elk bedrijf had rond 1950 vele verspreid liggende bezittingen: één of 
meerdere percelen op de es(sen), op de veldgronden en in de groenlanden, waardoor de 
afstand tussen de percelen groot was.113 Het gemiddelde aantal kavels per bedrijf was 
twaalf, maar bedrijven met twintig of veertig kavels waren geen uitzondering. De 

 
111 LEI 1957, p. 21. 
112 LEI 1957, bijlage II en de aanvullende nota 
113 ABO, 1.823.116-1027. Rapport ruilverkaveling Borger. 

Afb. 2.14 Links het aantal bedrijven van 5-10 ha met hoofdberoep landbouwer per 1.000 hectare cultuurgrond 
volgens CBS landbouwtelling 1955, de kaart toont dat het zandgedeelte van Borger qua bedrijfsgrootte in de 
middenklasse valt. Rechts de landbouwkundig achtergebleven gebieden in Nederland, waarbij het zandgedeelte 
van Borger wordt aangegeven als landbouwkundig achtergebleven gebied met een urgentieklasse II (lagere 
urgentie). Bron: Werkgroep ruilverkaveling 1957, p. 38-39; LEI 1957, p. 85; bewerkt door auteur. 
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gemiddelde perceelsgrootte was tachtig are.114 De boerderijen zelf lagen veelal in de 
dorpen en hadden slechts een kleine huiskavel.115  

De landbouwgronden waren grofweg in drie groepen in te delen, namelijk de essen, de 
veldgronden en de groenlanden, elk met een karakteristieke verkaveling,  bodemtype en 
landbouwkundig gebruik en problemen.  

De essen werden veelal gebruikt als bouwland, maar de kwaliteit van de oude zwarte 
bouwlandbodem op de esgronden was wisselend. Verspreid lagen hier ook percelen met 
opgaand hout of hakhout. De dorpsessen waren opgedeeld in een grote hoeveelheid 
percelen van verschillende eigenaren (afb. 2.15). Deze percelen waren klein en vaak 
onhandig van vorm. Vrijwel alle eigenaren hadden percelen verspreid over de dorpses, 
terwijl verschillende eigenaren hun eigendom over meer dan één es verdeeld hadden. 
Wegen ontbraken op de meeste plaatsen, waardoor eigenaren slechts over andermans 
percelen hun eigen perceel konden bereiken. Enkele lager gelegen gedeelten hadden in 
een natte periode wateroverlast.116 

 
114 Rienks 1963, p. 2-3. 
115 ABO, 1.823.116-1027. Rapport ruilverkaveling Borger; CD 1963, p. 38. 
116 ABO, 1.823.116-1027. Rapport ruilverkaveling Borger. 

Afb. 2.15 De vele kleine percelen op de es van het dorp Ees vóór de ruilverkaveling. Bron: ASHT 
Veendiktekaart 1953. 
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De veldgronden bestonden uit zand- en veenkoloniale gronden. Sommige delen waren 
behoorlijk verkaveld, op andere kwamen zeer lange smalle percelen voor. Ook hier liet 
de eigendomssituatie te wensen over. De eigenaren waren dezelfde als op de essen. Ook 
hier was de ontwatering van diverse gronden slecht.117 Op de percelen lagen vaak lange 
onverharde toegangswegen.118 

De venige groenlanden werden als wei- en hooiland geëxploiteerd. Hier groeide meer 
natuurlijk gras met op veel plaatsen pijpestrootje en russen, kenmerkend voor een 
vochtige voedselarme, vrij zure bodem die regelmatig tijdelijk overstroomde.119 De 
afwatering was de laatste decennia al verbeterd, maar de detailafwatering was in de 
winter nog steeds onvoldoende, waardoor de kwaliteit en de hoeveelheid van de 
hooiopbrengst te wensen over liet.120 In deze venige grond trad in tijden van droogte 
ook snel verdroging op.121 

Ook in de groenlanden waren er zeer veel eigenaren, die hun eigendom verspreid 
hadden liggen over de beekdalen. De verkaveling was eveneens slecht en de vorm van 
de percelen onpraktisch. Het wegenstelsel was ontoereikend en de aanwezige wegen 
waren veelal in zeer slechte staat.122  

2.4 Hoedanigheid van de agrarische samenleving 
Door de veen- en heideontginningen was niet alleen het landbouwareaal in de 
gemeente Borger sterk toegenomen, maar ook het inwoneraantal. Dit groeide van 7.527 
in 1900 naar 10.781 in 1950. Vanaf 1950 trad enige krimp op, omdat toen veel jonge 
gezinnen met hun kinderen wegtrokken om elders te gaan werken, waarbij de oudere 
bevolking achter bleef. In de omringende gemeenten Gasselte en Odoorn speelde in die 
tijd hetzelfde af.123   

De samenleving op het zandgedeelte van de gemeente Borger kenmerkte zich rond 1950 
als een traditionele hechte agrarische dorpssamenleving, waarvan meer dan vijfenvijftig 
procent van de beroepsbevolking in de landbouw of aanverwante beroepen werkte.124 
Er woonden ongeveer 4.600 inwoners, waarvan tachtig procent in de negen dorpen 
leefden en twintig procent verspreid in het buitengebied. Borger was met 1.400 
inwoners het grootste dorp en Buinen met 900 inwoners het op één na grootste dorp.125 
De afstand tussen de dorpen was groot, waardoor inwoners sterk op hun eigen dorp 
waren gericht, zowel praktisch als met sociale relaties.126 Tussen de bewoners van het 
dorp Borger en de omliggende dorpen was zelfs sprake van enige spanning, die tussen 
de twee grootste dorpen Borger en Buinen het grootst was.127 In de dorpen zelf hielp 
men elkaar indien dit nodig was, met het bedrijf of het gezin, het zogenaamde 

 
117 ABO, 1.823.116-1027. Rapport ruilverkaveling Borger 
118 www.topotijdreis.nl, geraadpleegd 5-9-2020.  
119 Roo 1954, p 41-44; Weeda 1994, p. 26, 206-207. 
120 Streekverbetering 1958, p. 8; Streekverbetering 1963, p. 11. Roo 1954, p. 4. 
121 Roo 1954, p. 4. 
122 ABO, 1.823.116-1027. Rapport ruilverkaveling Borger 1952, p. 1-2. 
123 PPD 1957, p. 11-12. 
124 PPD 1957, p. 18-19. 
125 ABH. Gemeente Borger, p. 3. Provinciale bibliotheek van Drenthe, 1966. 
126 Groot 1969, p. 36-37. 
127 ABO, 1.823.116-1031. Agr.-soc. com., 29-10-1958. 
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naoberschap (afb. 2.16). Dit gebeurde meestal in ruil voor een wederdienst of een 
gezellige samenkomst met een drankje.128 

De landbouwbedrijven in de zanddorpen waren veelal gezinsbedrijven waarin man, 
vrouw en eventueel (getrouwde) kinderen meewerkten. De beloning van de 
meewerkende (getrouwde) kinderen was daarbij niet altijd een volwaardig salaris. Ook 
kwam het veel voor dat boerenzonen uit gewoonte in het bedrijf bleven werken en pas 
op hogere leeftijd het bedrijf overnamen.129 De reden hiervoor was in veel gevallen dat 
de oudste generatie het heft lang in handen hield. Economische vooruitgang en 
veranderingen werden daardoor mogelijk lang tegengehouden.130 Omdat de 
boerenzonen op de bedrijven bleven werken, werkten vaak teveel mensen op één (te 
klein) bedrijf.131 Op het zandgedeelte van Borger werkten slechts vierenveertig 
landarbeiders, waarvan vijfentwintig in vast en negentien in los dienstverband.132 In de 
oogsttijd werden ook wel seizoenskrachten van elders ingehuurd, zoals bijvoorbeeld 
rondtrekkende gezinnen.133  

  

 
128 Ootjers 1994, p. 196. 
129 ABO, 1.823.116-1031. Agr.-soc. com. 29-10-1958. 
130 Kooy 1959, p. 84, 98-99, 152; Karel 2005, p. 108, 290. 
131 ABO, 1.823.116-1031. Agr.-soc. com. 29-10-1958. 
132 Streekverbetering 1958, p. 28. 
133 Venema, T., mondeling d.d. 22-12-2020. 

Afb. 2.16 Samenwerken bij het dorsen van het koren. In het najaar werden deze korenmijten op de essen 
gezamenlijk vakkundig opgebouwd. Deze foto is genomen in 1948 in de omgeving van Meppen, maar in Borger 
gebeurde dit nagenoeg op dezelfde manier. Het beeld van de korenmijten bestond nog tot de aanschaf van de 
eerste maai-dorsmachine, de combine. Bron: T. Venema, 22-12-2020; https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ 
SHBO-0044870. 
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In Drenthe was het traditie om in het belang van de instandhouding van het bedrijf met 
familieleden zolang mogelijk samen te wonen.134 Hoewel dit fenomeen volgens schrijver 
Harm Tiesing begin 20e eeuw al afnam, woonden in 1947 nog altijd dertig procent van de 
familieleden in de gemeente Borger op enigerlei wijze samen. In 1956 was dat nog 
twintig procent.135 Door woningnood en/of economische motieven was dit samenwonen 
soms noodzaak, terwijl traditie, gemak of wederzijdse hulpverlening hierin wellicht ook 
meewogen.136 Naast dat in de gemeente Borger voor en na de Tweede Wereldoorlog 
een grote woningnood was, was de bouwkundige staat van veel woningen zodanig 
slecht, dat die onbewoonbaar waren verklaard en uiteindelijk werden gesloopt.137  

Van oudsher waren de boerderijen van het Saksische type met een grote deel, die zowel 
woon-, werk als stalruimte was (afb 2.17). De deeldeuren zaten aan de zij- of aan de 
achterkant.138 Tussen 1900 en 1955 werden ook andere boerderijtypen gebouwd, zoals 
vanaf 1930 enkele zogenaamde gelede boerderijen, de kop-romp boerderijen.139 

 

Op het zandgedeelte stonden in 1947 490 boerderijen en 449 overige woningen. Meer 
dan zestig procent van deze woningen bestond uit slechts één of twee kamers. 

 
134 Edelman 1974, deel II, p. 206-207. 
135 Brouwer J., mondeling d.d. 12-2-2020. 
136 Kooy 1959, p. 84, 113. 
137 Ootjers 1994, p. 277-278. 
138 www.delpher.nl; Leven en werken, jaargang 5 1941, nummer 1. Drenthe nummer. J. Jans. Oude 
boerderijen in Drenthe. 
139 Stenvert 2001, p. 48, 61 66, 84; Viewer gemeente Borger-Odoorn, bouwjaar kop-rompboerderijen. 

Afb. 2.17 Saksische boerderij aan de Hoofdstraat 11 in Drouwen. De foto dateert weliswaar uit 1961, maar geeft 
een goed beeld van een boerderij en de landbouw van vóór de ruilverkaveling. Op de voorgrond een landbouwer 
met paard en hooischudder. Bron: DA, MZ10406020401 
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Toentertijd leefden in één woning gemiddeld ongeveer vijf bewoners en bestond een 
huishouden gemiddeld uit ongeveer vier personen. Gezinnen zonder kinderen kwamen 
het meest voor, zo’n zesentwintig procent, terwijl slechts enkele gezinnen meer dan vijf 
kinderen hadden.140  

Het opleidingsniveau van de dorpelingen was veelal basisonderwijs. Slechts ongeveer 
een kwart van de kinderen volgde in 1950/1951 na de basisschool voortgezet onderwijs 
of middelbaar beroepsonderwijs.141 Een voorbeeld hiervan is dat in het zandgedeelte 
van Borger tweeëntwintig jonge landarbeiders werkten met een vast dienstverband; 
waarvan praktisch niet één, een landarbeidersopleiding had.142 

Direct na de oorlog was het een zuinige tijd. De meeste mensen hadden weinig 
bezittingen en leefden eenvoudig en sober.143 Slapen in een bedstee was vrij gewoon. 
Koken gebeurde op de kachel want een keuken, zoals wij die nu kennen, bestond toen 
nog niet (afb. 2.18). Een plank boven de kachel om wat op te zetten was al behoorlijk 
luxe. Water werd met een pomp uit de put gehaald.144 Pas in 1947 werd gestart met de 
aanleg van de eerste waterleiding en was tachtig procent van de boerderijen 
aangesloten op het elektriciteitsnet (bovengronds). Gasleidingen ontbraken toen nog 
volledig.145 

 
140 PPD 1957, p. 10-17. 
141 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/37220/table?dl=27DC4; CBS; opleidingsniveau in 1950/1951,  
geraadpleegd 6-6-2020. 
142 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org. 14-1-1959.  
143 Haandrikman, J., mondeling, d.d. 7-2-2020; Brouwer J., mondeling d.d. 12-2-2020. 
144 Brouwer J., mondeling d.d. 12-2-2020. 
145 PPD 1957, p. 14-17. 

Afb. 2.18 Het interieur van de boerderij aan de Dorpsstraat 1 in Ees zoals toentertijd veel voorkwam. Op de 
foto links een kolenkachel met een voetenring en rechts een kookkachel. Op de achtergrond de bedsteden. 
Bron: DA MZ10409010102. J. Brouwer, 12-2-2020 . 
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In de dorpen waren meer voorzieningen dan tegenwoordig, zoals een of meerdere cafés, 
kruideniers, bakkers, aannemers, boerenleenbanken, scholen en dergelijke. Borger had 
het hoogste voorzieningenniveau. Daarna volgden Buinen, Buinerveen en Drouwen.146 
Verenigingen voor de ontspanning, zoals een voetbal- en gymnastiekvereniging, 
biljartclubs, ijsverenigingen, kaartclubs, toneelverenigingen, landbouwverenigingen, 
vrouwenverenigingen en verenigingen voor dorpsbelangen waren nagenoeg in elk dorp 
aanwezig. Het verenigingsleven was verzuild en richtte zich niet alleen op het eigen 
dorp, maar ook op mensen met dezelfde geloofs- of politieke overtuiging en/of van 
hetzelfde geslacht.147  

De Cultuurtechnische Dienst en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst waren landelijk 
opererende organisaties, die destijds de bevolking op het zandgedeelte van Borger wat 
lastig konden doorgronden. In zijn toespraak op 30 januari 1950 noemde de heer Westra 
van de Cultuurtechnische Dienst, afdeling Onderzoek dat de oorspronkelijke bevolking 
van het zandgedeelte van Borger afsteekt bij de burgers en qua intellect deze gemiddeld 
niet gunstig is. Uit een intelligentietest bleek namelijk dat Drenthe achterbleef bij 
andere provincies, waarbij volgens Westra inteelt hoogstwaarschijnlijk een rol 
speelde.148 

Ook de consulenten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst hadden een wat minder 
gunstig beeld van het Drentse gezinsbedrijf. Dit kwam voornamelijk omdat de 
bedrijfsresultaten voor hen niet inzichtelijk waren, omdat de bedrijfskas en huishoudkas 
meestal niet werden gescheiden en een bedrijfseconomische boekhouding niet werd 
bijgehouden. Open gesprekken voeren over de bedrijfsvoering en andere 
maatschappelijke vraagstukken ging moeizaam, omdat de landbouwers volgens de 
consulenten erg op zichzelf waren.149  

Deze beoordelingen kwamen waarschijnlijk ook omdat de Drentse landbouwers lange 
tijd enigszins kritisch waren ten aanzien van ruilverkaveling. Van ruilverkavelingen op de 
essen zag men wel de voordelen, maar concentratie van alle gronden op de groenlanden 
of op de veldgronden zag men niet zitten omdat men bewust was van de risico’s en  
(on)mogelijkheden van hun landbouwgronden, waarvan de bodemkwaliteit en het 
vochtgehalte sterk varieerde. Door het verspreide bezit van landbouwgronden over de 
essen, groenlanden en veldgronden werd namelijk ook het bedrijfsrisico gespreid.150          

2.5 Conclusie 
Op het zandgedeelte van Borger kwamen van oudsher veel traditionele gemengde 
landbouwbedrijven voor met percelen op de essen, in de beekdalen en op de 
veldgronden. In 1955 was bijna vijftig procent van deze bedrijven kleiner dan tien 
hectare. In de loop van de tijd waren diverse landbouwkundige problemen ontstaan, 
zoals sterke versnippering van de landerijen, vele kleine ongunstig gevormde percelen, 
slechte bereikbaarheid, wisselende kwaliteit van de bodem en een matige tot slechte 
waterhuishouding. De meeste boerderijen lagen in de dorpen, waardoor er slechts 

 
146 Groot 1969, p. 36-37. 
147 Ootjers 1994, p. 263. 
148 Westra 1950, p. 6. 
149 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org. 13-10-1958; 11-12-1958. 
150 Bieleman 1994, p. 62, 75, 127. 
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kleine huiskavels waren en er grote afstanden waren tussen de vele landbouwpercelen. 
De landbouwwegen waren zandwegen, waarvan de kwaliteit overwegend slecht was.  

Omdat de landbouwbedrijven sterk verweven waren met het huishouden waren de 
bedrijfsresultaten weinig inzichtelijk. Daarnaast waren vele gezinsbedrijven traditioneel 
ingesteld, waardoor boerenzonen uit gewoonte in het bedrijf gingen meewerken, weinig 
betaald kregen en bedrijfsoverdracht pas op late leeftijd plaats vond. Woningnood en 
mogelijk ook economische nood zorgden voor samenwoning tussen gezinnen. Zij 
leefden eenvoudig en sober, veelal met meerdere personen in één of twee kamers.  

Bovengenoemde problemen waren de aanleiding om in het zandgedeelte van Borger 
een ruilverkaveling en streekverbetering uit te voeren. 
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Hoofdstuk 3 

Ruilverkaveling Borger (1946-1965) 
 

 

  
Afb. 3.1 Werkzaamheden in de ruilverkaveling Borger. Bron: NA, NL-HaNA_2.24.06.02_0_162-0121 
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3.1 Inleiding 
Onder invloed van minister Mansholt van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening was 
het landbouwbeleid na de Tweede Wereldoorlog gericht op versterking van de export, 
lage consumentenprijzen en een redelijk inkomen voor de landbouwer. Mansholt wilde 
de landbouw saneren oftewel gezond maken door verbeteringen van de infrastructuur 
en stimulering van agrarische bedrijfsvergroting, rationalisatie en mechanisatie, zodat 
dit kon zorgen voor productiviteitsstijging en kostprijsverlaging. Het doel was dat de 
landbouw zich uiteindelijk zonder prijssteun op de wereldmarkt kon redden. Daarvoor 
diende zowel het agrarische landschap als de agrariërs zelf te worden gesaneerd.151  

Belangrijke instrumenten voor het verbeteren van het landbouwbedrijf waren onder 
andere cultuurtechnische werken, ruilverkaveling en streekverbetering. Ook werd de 
landbouw nog meer dan vroeger onderwerp van wetenschappelijke studie, onder meer 
naar technieken, activiteiten en productiemethoden. Borger was met zijn 4.200 ha een 
zeer grote ruilverkaveling voor die tijd en een voorbeeld en tevens onderzoeksobject op 
landbouwkundig vlak met betrekking tot bedrijfsvergroting en reductie van het aantal 
bedrijfskavels.152 Ook op sociaal vlak werd de ruilverkaveling Borger nauwlettend 
gevolgd, want zowel de ruilverkaveling als de streekverbetering hadden een grote 
impact op het landschap, de landbouw én de samenleving.  

In dit hoofdstuk worden allereerst de meer algemene achtergronden van het instrument 
ruilverkaveling uiteengezet en het proces dat in Borger is doorlopen. Aansluitend wordt 
geanalyseerd welke gevolgen de ruilverkaveling Borger had voor de inrichting van het 
landschap rond Borger. De effecten van de ruilverkaveling op de landbouw en de 
samenleving worden beschreven in hoofdstuk 4 waarin ook de invloed van de 
streekverbetering wordt beschreven. 

3.2 Het instrument ruilverkaveling 
Ruilverkaveling had in eerste instantie het doel om te komen tot een efficiëntere 
indeling van de landbouwgronden. Om de regels rondom de aanvraag en uitvoering van 
een ruilverkaveling vast te leggen werd in 1924 de eerste ruilverkavelingswet in 
Nederland vastgesteld. In 1938 werd deze wet zodanig aangepast dat voor het besluit 
tot de ruilverkaveling slechts de meerderheid van eigenaren of de meerderheid van 
eigendom van cultuurgrondoppervlakte nodig was en niet meer de meerderheid van 
beiden. Eigenaren, die niet aanwezig waren tijdens de stemming werden tot de 
voorstanders gerekend.153  

De wet uit 1938 werd in 1954 wederom vernieuwd en gemoderniseerd en ging in 1955 
in werking. Hiermee ontstond de mogelijkheid om een ruilverkaveling nieuwe stijl uit te 
voeren waarmee een gebied of streek door integrale planvorming in zijn geheel kon 
worden verbeterd. Landbouw bleef over het algemeen in een plattelandsgebied één van 
de belangrijkste onderdelen.154 In de nieuwe wet werd onder meer de regeling van 
pacht verbeterd, het opstellen van een landschapsplan verplicht, het tegen betaling 

 
151 Bieleman 1994, p. 102-103, 159-160.  
152 Kik 1969. 
153 Hanskamp 2019, p. 5-6, 10-12. 
154 CD 1955, p. 10-11.  
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toewijzen van kavels aan openbare lichamen, het aanleggen van utiliteitswerken, het 
uitkopen van bedrijven tegen een vergoeding en de vergroting van kleine bedrijven 
mogelijk. De bedoeling was dat de ruilverkaveling nieuwe stijl het platteland een nieuwe 
structuur zou geven als opmaat voor de moderne landbouw.155  

Na de oorlog steeg het aantal aanvragen voor ruilverkaveling snel. In 1955 werd door de 
rijksoverheid 154 miljoen gulden geïnvesteerd in cultuurtechnische verbetering, 
waarvan ongeveer tweederde aan ruilverkaveling werd besteed. De subsidie die de 
overheid betaalde lag ongeveer tussen de veertig en tachtig procent. Landelijk gezien 
was in 1955 90.000 hectare ruilverkaveling afgerond, 167.000 ha was in uitvoering en 
voor 830.000 hectare was een aanvraag ingediend (afb. 3.2).156  

In Drenthe startten de ruilverkavelingen met de madelanden van Havelte, Wittelte, 
Uffelte en Lhee, uitgevoerd tussen 1929 en 1931. Exloërveen volgde in 1933.157 

Verbetering van de ontsluiting, kavelvorm, waterbeheersing en samenvoeging van 
eigendom en gebruik waren de doelen van deze ruilverkavelingen.158 Na de oorlog 
volgden de eerste esverkavelingen, zoals die van de essen rond Odoorn, Exloo en Valthe 
die respectievelijk in 1944, 1952 en 1952 zijn afgerond. Odoorn en Exloo dienden na de 
oorlog als landelijk voorbeeld, omdat dit de eerste ruilverkavelingen waren waarbij 
verschillende diensten zoals de Cultuurtechnische Dienst, Staatsbosbeheer, het Kadaster 
en de Provinciale Planologische Dienst zodanig samen werkten dat in de plannen ook 
rekening werd gehouden met landschap, cultuurhistorie, natuur en recreatie.159  

 

   
 

155 CD 1955, p. 10-11.  
156 CD 1955, p. 6-10.  
157 Bieleman 1994, p. 235. 
158 Bieleman 1994, p. 126. 
159 Hanskamp 2019, p. 10. 

Afb. 3.2 Stand van zaken in 1955 van de ruilverkavelingen in Nederland en Drenthe. Borger is in uitvoering, het is 
het rode vlak aan de oostzijde van Drenthe. Bron: CD 1955, p.9; Herweijer 1955, tussen p.16-17. 
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3.3 Proces van de ruilverkaveling Borger 
Aanvraag 
In Borger vielen niet alleen de esgronden en de madelanden in de ruilverkaveling, maar 
ook de veld-, veenkoloniale en woeste gronden. De aanvraag voor de ruilverkaveling 
Borger betrof in eerste instantie het hele zandgebied van de gemeente Borger van 9030 
ha.160 Later werd het gebied teruggebracht tot ongeveer 4.200 ha (afb. 3.3). Het maakte 
Borger tot het eerste grote ruilverkavelingsblok in Drenthe.161 Daarnaast werd Borger in 
1955 proefruilverkaveling voor bedrijfssanering zodat ook gesproken werd van een 
ruilverkaveling nieuwe stijl.162 

De aanvraag voor de ruilverkaveling werd in 1946 gedaan door de Coöperatieve 
Landbouwvereniging “Borger” die de gemeente Borger verzocht om de bouw- en 
graslanden van het zandgedeelte van de gemeente te verkavelen zodat de boerderijen 
economischer kunnen worden ingericht en de kosten voor arbeidsloonen veel minder 
worden.163 Dit verzoek ging via de provincie Drenthe naar de Centrale Cultuurtechnische 
Commissie te Den Haag die de ruilverkaveling in behandeling nam.  De ruilverkaveling 
verliep vervolgens via een min of meer vaststaand veelomvattend proces (bijlage 2).164  

De Cultuurtechnische Dienst te Utrecht, belast met de uitvoering en coördinatie van 
ruilverkavelingen, liet vervolgens terreinonderzoek uitvoeren, onder andere naar de 
kadastrale gegevens, de gebruikers, de cultuurtoestand en de hoogteligging. Verder 
vonden vele overleggen plaats met de gemeente Borger, Rijkswaterstaat, Provinciale 
Waterstaat, Provinciale Planologische Dienst Drenthe, de betrokken waterschappen, de 
commissies van de verschillende landbouwverenigingen en Staatsbosbeheer over hun 
wensen ten aanzien van inbreng en resultaten. Op basis van deze onderzoeken werd een 
ruilverkavelingsrapport opgesteld.  

Ruilverkavelingsrapport 
Het Rapport betreffende de ruilverkaveling van gronden onder de gemeente Borger en 
gemeente Rolde, genaamd Ruilverkaveling “Borger” uit 1952 was een zeer eenvoudig 
plan waarbij als bijlage het voorlopige plan van wegen en waterlopen was toegevoegd 
(bijlage 3).165 Het plan was gericht om de in de loop van de tijd ontstane 
landbouwkundige situatie zoals in hoofdstuk 2 geschetst op te lossen door het 
verbeteren van: 

- de vorm en grootte van de kavels; 
- het aantal kavels en de kavelafstand per bedrijf; 
- de ontsluiting door de aanleg en verbetering van de wegen; 
- de waterhuishouding.  

Het uitgangspunt was dat elk landbouwbedrijf een kavel op de es, een kavel in de 
groenlanden en een kavel op de veldgronden terug zou krijgen.166 Langs enkele wegen 
waren fietspaden opgenomen. In het rapport werd ook het landschapsplan vermeld dat 

 
160 ABH. Atlas van Nederland, bevattende gegevens betreffende de ruilverkaveling, p. 5, 8. 
161 Hanskamp 2019, p. 18. 
162 Streekverbetering 1958, p. 8. 
163 ABO, 1.823.116-1027. Brief coöperatieve landbouwvereniging “Borger”, 6-3-1946. 
164 ABO, 1.823.116-1027. Briefwisseling 1946. Raadsbesluit, 16-5-1947. 
165 ABO, 1.823.116-1027. Rapport ruilverkaveling Borger, 1952.  
166 SBL jaartal onbekend, p. 3. 
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door Staatsbosbeheer was opgesteld, maar dat plan was niet als bijlage toegevoegd.167 
De kosten werden geraamd op 3,7 miljoen gulden, waarvan een half miljoen voor wegen 
en waterlopen. Het rijk droeg 79 procent aan subsidie bij.168 

Het ruilverkavelingsgebied was bij de stemming 4.091 hectare en werd na diverse 
wijzigingen uiteindelijk 4.200 hectare, onderverdeeld in ongeveer 1.000 hectare 
esgronden, 1.880 hectare veldgronden, 1.000 hectare madelanden, 200 hectare 
veenkoloniale gronden en 120 hectare woeste gronden.169 De Bronneger- en 
Buinervenen, het Buinerveld, het Drouwenerveld, het Eeserveen, de grote 
boscomplexen en natuurgebieden zoals het Drouwenerzand werden buiten het blok 
gehouden (afb. 3.3).170 Dit omdat de noodzaak tot ruilverkaveling door de landbouwers 
hier niet werd gezien omdat de percelen groot waren, de ontsluiting goed en de 

 
167 ABO, 1.823.116-1027. Rapport ruilverkaveling Borger, p. 3. 
168 DA, 0923-7495. Proces-verbaal stemmingsvergadering, 7-11-1952 Gedeputeerde Staten van Drenthe. 
169 Streekverbetering 1963, p. 10. 
170 ABO, 1.823.116-1027. Rapport ruilverkaveling Borger, p. 3.  

Afb. 3.3 Begrenzing van de ruilverkaveling Borger bij de aanvraag in 1946 en de definitieve begrenzing 
van de ruilverkaveling in 1960. Bron: Auteur, gebaseerd op DA, 0923-7495. 
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eigendomssituatie nagenoeg niet te verbeteren viel.171 Bovendien was daar veel grond 
in eigendom van Staatsbosbeheer.172 

Stemming 
Na de terinzagelegging en drie informatorische vergaderingen werd op 7 november 1952 
de stemmingsvergadering gehouden (afb. 3.4).173 Het aantal stemgerechtigden bedroeg 
1.889, waarvan 134 landbouwers tegen stemden met een totaal bezit van 957 hectare. 
Met 93 procent voorstemmers kon de ruilverkaveling Borger doorgaan en werd het 
voorlopige plan van wegen en waterlopen vastgesteld.174  
Elf landbouwers uit de dorpen Borger en Westdorp maakten bezwaar tegen de opname 
van de groenlanden in het blok. Zij vonden dat de percelen in zodanige staat waren dat 
herverkaveling niet nodig was en de wegen en waterlopen geen verbetering nodig 
hadden. Bovendien waren deze gronden al zwaar belast door het Waterschap Borger-
Westdorp en het Kanaalschap Buinen-Schoonoord. Andere bezwaren gingen over de 
ruilverkavelingskosten, de  locatie van enkele nieuwe wegen en percelen die geen 
verbetering behoefden. De Centrale Cultuurtechnische Commissie gaf aan dat van alle 
reclamanten de gronden niet uit de ruilverkaveling worden gehaald omdat zeker 
verbetering van de landbouwkundige situatie wordt bereikt.175  

Plaatselijke Commissie 
Voor de uitvoering van de ruilverkaveling zorgde de Plaatselijke Commissie, waarvan de 
taken en bevoegdheden bij wet waren geregeld. Zij werkte zelfstandig in nauwe 
samenwerking met de Cultuurtechnische Dienst, het Kadaster, Rijkslandbouwvoor-
lichtingsdienst en andere instanties.176 Bij bezwaren over bijvoorbeeld de 
waardeschatting of toedeling van gronden werd zij ondersteund door een Rechter-
Commissaris van de rechtbank en een landmeter van het Kadaster.177  

 
171 ASHT. Brief Rijkscultuurconsulent voor Drenthe aan Cultuurtechnische Dienst, 22-11-1951. 
172 ABO, 1.823.116-1027. Rapport ruilverkaveling Borger, p. 2-3. 
173 ABO, 1.823.116-1027. Brieven ruilverkaveling Borger, 1952. 
174 ABH. Directie van de Landbouw, 1952; CD 1952, p. 43-44. 
175 ASHT. Diverse bezwaarschriften en aandachtspunten. 
176 Streekverbetering 1958, p. 8. 
177 CD 1952, p. 43-44. 

Afb. 3.4 Officiële publicaties van links de uitnodiging voor de stemmingsvergadering en rechts het besluit tot 
ruilverkaveling. Bron: www.delpher.nl, Provinciale Drentsche en Asser courant 4-10-1952, 19-11-1952.  
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Vanwege plaatselijke verhoudingen, de dorpen waren nogal op zichzelf ingesteld, 
duurde het tot 26 augustus 1953 voordat de Plaatselijke Commissie ruilverkaveling 
Borger werd benoemd. Uiteindelijk werd het vertrouwen van de plaatselijke bevolking 
bereikt door uit vijf dorpen steeds één persoon aan de Commissie toe te voegen. De 
bestuursleden waren tegelijkertijd ook vertegenwoordigers van een 
landbouworganisatie en bekleedden ook andere bestuursfuncties.178  

Bodemonderzoek en bodemverbetering 
Tussen 1949 en 1953 werden diverse grondwater- en bodemonderzoeken in alle 
gronden in het ruilverkavelingsblok uitgevoerd.179 De bevindingen van een deel van het 
blok zijn weergegeven in een gedetailleerde bodemkaart met bijbehorend dwarsprofiel. 
(bijlage 4).180 Het doel van de daarbij gehanteerde bodemkundige indeling was om die 
profielen in typen in te delen die vergelijkbare ontwikkeling en opbrengsten van diverse 
land- of tuinbouwgewassen gaven. Bij de bodemkartering werden de jarenlange ervaring 
van de landbouwers en de bevindingen van bodemkundigen samengevoegd. Dit was 
belangrijk om de technische maatregelen van grondbewerking en bemesting in te 
schatten.181 

 
178 ABO, 1.778.545-615, 1.823.116-1028, dezelfde namen bij verschillende bestuursfuncties. 
179 Roo 1953, p. 66. 
180 Roo 1954, bijlagen.  
181 Roo 1950, 2-4. 

Afb. 3.5 Locatie van proefoogstvelden op de veldontginningsgronden en esgronden ter voorbereiding op de 
proefschatting en voor het bewerkings- en bemestingsadvies. Bron: Roo Ir. H.C., H. Harmsen, 1950.2-4. 
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In 1950 en 1951 is door middel van proefvelden rogge, haver en aardappelen de 
productiecapaciteit van de bodem van de veldgronden onderzocht. Deze opbrengsten 
zijn vergeleken met de opbrengsten van de esgronden en diende ter voorbereiding van 
de proefschatting en voor het bemestings- en bewerkingsadvies (tabel 3.1).182 

Het bleek dat de groenlanden voor de landbouw van slechte kwaliteit waren en dat veel 
landbouwgrond was verzuurd. Het verbeteren van de groenlanden kwam in het verloop 
van de ruilverkaveling enerzijds tot stand door een betere waterbeheersing en 
anderzijds doordat 900 hectare werd verbeterd door scheuren, bemesten en inzaaien 
met een gras- en klaverzaadmengsel (afb. 3.7). Voor het ontzuren werd dertig procent 

 
182 Roo 1950, p. 2-4. 

Afb. 3.6 Bodemprofielen in 1952. Links, Eeserveen: herverkavelingsbehoeftige oude veenkoloniale grond; Rechts, 
Eesergroen: hoge zandgrond. Bron: Drents Archief. LG0295201 en LG0295202. 

Tabel 3.1 Een vergelijk van de opbrengsten van de veldgronden ten opzichte van de esgronden. De hoge veldgronden 
hebben de laagste opbrengsten. Op de goede veldgronden benaderen de opbrengsten die van de goede esgronden-
zand en geven voor rogge een hogere maar voor bieten een lagere opbrengst. Bron: Roo 1950, p. 2-4. 
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van de kosten bijgedragen door de Cultuurtechnische Dienst via de Stichting Bekalking 
Landbouwgronden in Drenthe. Voor het kalk strooien werd een oplossing in 
streekverbeteringsverband gevonden. In totaal werd 1.200 hectare landbouwgrond 
bekalkt met 1.900 kilogram kalk per hectare.183     

 
     

 

 
 

183 Streekverbetering 1963, p.18. 

Afd. 3.7 Verbetering van de groenlanden in 1957/ 1958 in de ruilverkaveling Borger. Met links boven het oude 
grasland, rechtsboven bekalken, links midden ploegen, rechts midden rollen, links onder egaliseren en inzaaien, 
rechtsonder het nieuwe grasland. Bron: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/fotos. 
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Proefschatting, tweede schatting en plan van toedeling 
Op basis van de bodemonderzoeken vond in het najaar van 1953 een proefschatting 
plaats. Voor de categorieën essen, veldgronden en groenlanden werd de ruilwaarde 
apart geschat door personen uit verschillende dorpen.184 In april 1954 werden door de 
landmeter alle gerechtigden opgeroepen om de grenzen van de eigendommen vast te 
stellen. Daarna werd een zitting gehouden om een volledige lijst van de oppervlakten 
van de gronden, rechten, eigendommen en pachtovereenkomsten te krijgen.185 Het plan 
van toedeling werd opgesteld door de landmeter waarbij vooraf alle belanghebbenden 
werden gehoord.186 Toch bleven bij diverse landbouwers volgens de Plaatselijke 
Commissie lang vreemde ideeën over de ruilverkaveling en het plan van toedeling.187 Op 
het plan van toedeling kwamen daarom vijfenvijftig bezwaarschriften van de 1.700 
rechthebbenden. De meeste hiervan werden opgelost door besprekingen met de 
Plaatselijke Commissie en de Rechter-Commissaris, slechts zeven werden voorgelegd 
aan de rechtbank, waarbij uiteindelijk één zaak overbleef.188  

Proefsanering en ruilverkaveling nieuwe stijl 
In 1954 waren de uitvoerende werkzaamheden reeds gestart toen de Plaatselijke 
Commissie de vraag kreeg om Borger mee te laten doen met een proefsanering.189 In 
Zeeland was na de watersnoodramp van 1953 ervaring opgedaan met sanering door het 
verplaatsen van 99 landbouwbedrijven naar de nieuwe Noordoostpolder en het 
vergroten van bedrijven in het achtergebleven gebied.190 Eind 1954 werd de Commissie 
Hofstee als adviescommissie door de regering ingesteld om te kijken in hoeverre de 
uitgifte van domeingronden ook een oplossing kon zijn voor het vergroten van kleine 
boerenbedrijven op het oude land elders in het land en in hoeverre de (sociale) opbouw 
van de IJsselmeerpolders hiermee zou worden geschaad.191 De Plaatselijke Commissie 
greep deze kans na enige overweging aan en zodoende werd ruilverkaveling Borger in 
1955 samen met de ruilverkavelingen Tjonger-Vallei-Noord,  Hummelo-Keppel, Kleine-
Aa en Neer aangewezen als proefruilverkavelingen voor het opdoen van ervaringen met 
bedrijfsvergroting en kwamen zij in aanmerking voor nog uit te geven domeingronden 
(afb. 3.8).192  

Door deze proefsanering werd de ruilverkaveling Borger verder min of meer opgepakt 
als ruilverkaveling nieuwe stijl. Dit hield naast bedrijfsverplaatsing en vergroting in, dat 
ook waterleiding en elektriciteit werd aangelegd. Tevens kwam grond beschikbaar voor 
de doorgaande wegen, (sociale) woningbouw in Drouwen, Westdorp, Buinen, Borger en 
Ees, ijsbanen in Borger, Buinen en Drouwen, sportvelden in Buinen, Borger en Ees en 
een uitbreiding van de begraafplaats in Borger. De aanleg hiervan stond los van de 
ruilverkaveling.193 In de volgende paragraaf worden de gevolgen van de ruilverkaveling 
nieuwe stijl voor het inrichtingsplan nader toegelicht.   

 
184 Streekverbetering 1958, p. 8. 
185 ABO, 1.823.116-1027. Oproep rechthebbenden 1954. 
186 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org. 28-4-1959. 
187 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org. 18-8-1960.  
188 Streekverbetering 1963, p. 16. 
189 Streekverbetering 1958, p. 8. 
190 CD 1955, p. 19. 
191 CD 1955, p. 19. 
192 Hofstee 1959, p. 17, 133-134. 
193 Streekverbetering 1960, p.8; Streekverbetering 1963, p. 5-6, 13. 
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Afronding van de ruilverkaveling 
Met het vaststellen van de notariële acte op 10 juli 1963 werden de nieuwe 
eigendomsverhoudingen in het gebied vastgelegd. Daarna volgde nog de financiële 
afrekening die ook nog minstens twee jaar tijd nam.194  

Omdat in de Ruilverkavelingswet van 1954 de afspraken waren vastgelegd dat  
overheidsinstellingen voor het onderhoud van de in de ruilverkaveling aangelegde 
wegen en watergangen verantwoordelijk waren, kreeg de gemeente Borger honderd 
kilometer wegen met bermen en bermsloten extra in onderhoud en het Waterschap de 
Oostermoerse Vaart veel waterlopen in onderhoud.195 De gemeente en het waterschap 
hadden voor dit onderhoud geen geld en ging daartegen tevergeefs in beroep. Begin 
1966 werd hierover uitspraak gedaan.196 

  

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
194 Streekverbetering 1963, p. 5; ABO 1.823.116-1004 verrekening met gemeente Borger mei 1965 
195 ABO 1.823.116-1028. Brief gemeente aan VNG 1963. 
196 DA 0923-7494. Bezwaren tegen toewijzing onderhoud. 

Afb. 3.8 Ruilverkaveling 
Borger was regelmatig in 
het nieuws. Bron: 
www.delper.nl, Nieuwsblad 
van het Noorden, 27 
november 1957. 
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3.4 Inrichting van het ruilverkavelingslandschap Borger 

De ruilverkaveling Borger kreeg door de proefsanering meer mogelijkheden om een 
geheel nieuwe structuur voor de landbouw op te zetten. Bij de stemming in 1952 was 
een voorlopig plan van wegen en waterlopen vastgesteld. Door de ruilverkaveling 
nieuwe stijl en de daaraan gekoppelde bedrijfs- en kavelvergroting waren minder wegen 
nodig om aan de voorwaarde te voldoen dat iedere kavel met een (verharde) weg werd 
ontsloten.197 Het nieuwe inrichtingsplan werd door de Plaatselijke Commissie gemaakt 
in overleg met de Cultuurtechnische Dienst, de landbouwvoorlichtingsdienst, de 
landmeter en andere organisaties en belanghebbenden.198 In de tijd van de 
ruilverkaveling Borger had de Cultuurtechnische Dienst nog enorm veel invloed op de 
planvorming, waardoor het inbrengen van andere belangen, zoals bijvoorbeeld 
landschap of natuur door andere organisaties lastig was.199 De Provinciale Planologische 
Dienst zag het nieuwe inrichtingsplan pas nadat het al was uitgevoerd.200  

In deze paragraaf wordt het nieuwe ruilverkavelingsplan voor de thema’s 
bedrijfssanering, boerderijen, verkaveling, wegen, waterlopen en landschapsverzorging 
met de achtergronden nader toegelicht en de gevolgen voor het landschap uiteengezet.  

Bedrijfssanering 
Door de proefsanering werden bedrijven uit het ruilverkavelingsgebied verplaatst naar 
domeingronden, waardoor bedrijven binnen het blok konden worden verplaatst en 
vergroot. De vergroting was heel positief voor de landbouwbedrijven omdat:  

 de kavelafstand korter werd; 
 het aantal kavels verminderde; 
 de dichtheid van de wegen afnam.201  

Voor uitplaatsing meldden zich voldoende sollicitanten die voldeden aan de strenge 
toelatingseisen voor de Noordoostpolders (tabel 3.2). In het blok Borger werd ervoor 
gekozen om te kleine bedrijven te vergroten tot aan de gewenste en verantwoorde 
omvang. Hiervoor kwam voldoende grond vrij.202 Landelijk onderzoek stelde de norm 
voor de bedrijfsgrootte op tien tot vijftien hectare.203 In Borger werd deze bepaald op 
twaalf hectare, waarbij een tweemansbedrijf uitgangspunt was, met een volwaardige 
arbeidstaak van ongeveer 7.000 arbeidsuren en een gezinsinkomen van f 9.000 per 
jaar.204 De bedrijfsvergroting werd uitgevoerd bij landbouwbedrijven van vier tot twaalf 
hectare, omdat beneden vier hectare volgens de Plaatselijke Commissie niet van een 
zuiver landbouwbedrijf kan worden gesproken.205 De boeren die hun bedrijf niet wilden 
vergroten of die naar het oordeel van de Plaatselijke Commissie niet geschikt waren 
voor bedrijfsvergroting vielen af. Ook werd zevenendertig procent van de 
bedrijfsgebouwen ongeschikt geacht voor een bedrijf van twaalf hectare, vierenveertig 

 
197 Rienks 1963, p. 2. 
198 Streekverbetering 1958, p. 8. 
199 Hanskamp B., mondeling dd. 22-6-2020. 
200 ABH. Brief van PPD aan GSD over Landschapsplan, 13-10-1961. 
201 Gelderen 1968, p. 9-10. 
202 SBL jaartal onbekend, p. 4-7. 
203 Hanskamp 2019, p. 18. 
204 SBL, jaartal onbekend, p. 5. 
205 SBL, jaartal onbekend, p. 5. 
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procent was door uitbreiding van de bedrijfsgebouwen wel geschikt te maken, 
negentien procent was reeds geschikt.206   

Voor Borger was theoretisch 450 hectare grond nodig voor vergroting van de kleine 
bedrijven tussen vier en twaalf hectare (afb. 3.8). In de praktijk bleek dat complexer, 
omdat door de ruilverkaveling veel bedrijven hun gepachte gronden kwijt raakten. 
Verpachters wilden de gronden namelijk liever zelf gebruiken als deze op een voor hen 
gunstigere plaats kwam te liggen. Hierdoor werd naast bedrijfssanering ook een soort 
pachtsanering uitgevoerd. Door verplaatsing van bedrijven kwam in totaal 739 hectare 
grond beschikbaar. Daarvan werd 83 hectare voor de ruilverkaveling reeds verpacht en 
na de ruilverkaveling kwam 152 hectare voor pacht beschikbaar (tabel 3.2). Niet alle 
beschikbaar gekomen gronden lagen binnen het ruilverkavelingsblok, waardoor deze 
lastig te gebruiken waren voor de bedrijfsvergroting binnen het blok.207 

 

 

 

 

 
206 SBL, jaartal onbekend, p. 6. 
207 SBL, jaartal onbekend, p. 7-10. 

Afb. 3.8 Theoretisch benodigde oppervlakte voor bedrijfsvergroting. Bron: SBL, jaartal onbekend. Grafiek 1. Bewerkt 
door auteur. 
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De Stichting Beheer Landbouwgronden regelde voor de Plaatselijke Commissie de 
grondaankopen en -verkopen en kocht 587 hectare (tabel 3.2).208 De  meeste gronden 
kwamen van zevenentwintig landbouwers die hun bedrijf verplaatsten naar de 
Noordoostpolder of naar domeingebieden in Drenthe, zoals Gijsselte bij Ruinen, 
Witteveen en Veenhuizen.209 Daarnaast kwam grond vrij van negentien landbouwers 
met meestal kleine bedrijfjes aan wie een beëindigingsvergoeding was verleend. 
Hierdoor hoefden minder bedrijven vergroot te worden en konden andere kleine 
bedrijven vergroot worden. In totaal waren er na de ruilverkaveling zevenenzeventig 
landbouwbedrijven minder (tabel 3.3). Dat betekende dat nog eenendertig bedrijven 
door natuurlijke sanering, dat wil zeggen zonder speciale maatregelen, stopten.210 
Mogelijk dat ook het vanaf 1956 beschikbare staatspensioen het boeren makkelijker 
maakte om hun bedrijf te beëindigen.211  

Door de proefsanering konden 115 bedrijven met gemiddeld vijf hectare worden 
vergroot.212 Omdat aan het eind van de ruilverkaveling nog voldoende grond over was, 
werd per bedrijf nog twee hectare toegevoegd.213  

 

  

 
208 SBL, jaartal onbekend, p. 9. 
209 ASHT, oranje map. Aantekeningen namen landbouwers en plaatsnamen uitgeplaatste bedrijven. 
210 SBL, jaartal onbekend, p. 8-10. 
211 https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_Ouderdomswet; Hofstee 1959, p. 42. 
212 Streekverbetering 1963, p. 15. 
213 Brouwer J., mondeling d.d. 12-2-2020.  

Tabel 3.2 Aankopen door SBL met pachtgegevens in hectare. Onveilige pacht is pacht zonder schriftelijke overeenkomst. 
Bron: SBL, jaartal onbekend, p. 9. 
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Tabel 3.3 Het aantal bedrijven per bedrijfsgrootteklasse voor en na de ruilverkaveling. Bron: Streekverbetering 1963, p. 15. 

Afb. 3.9 Strengenweg Borger werd geopend. Bron: www.delpher.nl. Provinciale en Asser Courant 14-3-1958. 
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Boerderijbouw 
Door de ruimte die vrijkwam door de bedrijfsverplaatsing en beëindiging konden in de 
ruilverkaveling officieel drieëntwintig nieuwe boerderijen worden gebouwd met 
daaromheen veertien tot dertig hectare grond (afb. 3.10, 3.12).214 Van 1952 tot en met 
1965 werden echter twee keer zoveel nieuwe boerderijen gebouwd in het 
ruilverkavelingsgebied. De reden voor de bouw van deze boerderijen is voor deze 
scriptie niet onderzocht, maar het zou kunnen gaan om vervanging van in verval 
geraakte boerderijen of over nieuwe woonboerderijen. Twee boerderijen met een 
typisch ruilverkavelingsuiterlijk zijn wel onderzocht, namelijk één aan de 
Schoonloërstraat 10 te Westdorp en één aan het Nuisveen 1 te Borger. Deze werden 
respectievelijk in 1956 en 1965 gebouwd, net vóór en net na de ruilverkaveling en 
grenzen aan het saneringsgebied.    

Landschappelijk gezien was de locatie van het saneringsgebied ten westen van Borger 
een goede oplossing, want zo kon de Hondsrug en de beekdallaagte met het kanaal 
Buinen-Schoonoord tussen Borger en Drouwen open worden gehouden. In 1958 werden 
hier twee nieuwe wegen aangelegd: de Stroetendijk en de Strengenweg, waar zestien 
nieuwe landbouwbedrijven werden gerealiseerd (afb. 3.9, 3.10). De boerderijen werden 
in groepjes bijeen geplaatst, waardoor de opbouw van het lint aan de Noordoostpolder 
deed denken. De boerderijen lagen wat verder van de weg af, zodat voldoende ruimte 
was voor een groene inrichting van het erf. De huiskavels stonden gedeeltelijk haaks op 
de oude kavelstructuur.  

De meeste ruilverkavelingsboerderijen waren moderne gelede boerderijtypen, die leken 
op boerderijen uit de eerste ontginningsjaren van de Noordoostpolder, zeventien van 
het kop-romptype en zeven van het kop-hals-romptype (afb. 3.11, 3.12, 3.13, 3.14).215 
Eén boerderij leek meer op een traditionele boerderij. Eén kop-hals-rompboerderij werd 
gebouwd volgens het Agrobouwsysteem, met een dubbel woonhuis (afb 3.12).216 In alle 

 
214 De boerderijen uit 1956 en 1965 zijn hierin meegerekend. 
215 Lamberts 2007, 54-56. 
216 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org, 23-10-1959. 

Afb. 3.10 Links: Locatie van nieuwe boerderijen ten westen van Borger binnen het ruilverkavelingsblok. De 
boerderijen staan in groepjes bijeen zoals in de Noordoostpolder. De kavelstructuur kreeg een geheel nieuwe 
indeling. De weg is zo aangelegd dat boerderijen zowel bouw- als groenland hadden. De bedrijven werden voorzien 
van water, elektriciteit en telefoon. Rechts: Maquette van de Strengenweg, het grasland is donker en het bouwland 
is licht gekleurd, 1966. Bron: Streekverbetering 1957, p. 10; J. Brouwer, J. Haandrikman mondeling; DA, LG0296601. 
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nieuwe boerderijen werd zowel de bedrijfsruimte als het woonhuis voorzien van een 
moderne inrichting. De bouw was eenvoudig en functioneel vorm gegeven en ingericht 
op efficiëntie, waarbij zo goedkoop mogelijk werd gebouwd.217 Verschillende 
stalruimten kregen een zadeldak met een nokraam. Volgens landbouwer Jan Brouwer 
waren dat de boerderijen die door de architect en aannemer van de Heidemij waren 
gebouwd (afb. 3.11). Bij de andere boerderijen dienden de boeren zelf de architect en 
de aannemer te regelen.218  

Het lijkt erop dat ook het boerderijtype en de plaats planmatig werd bepaald, omdat op 
de Strengenweg de eerste en de laatste boerderij kop-hals-romptype en de overige 
boerderijen kop-romp waren. Op de Stroetendijk kwamen één kop-romp en één kop-
hals-rompboerderij, en in Eeserveen één kop-romp en in Eesergroen één kop-hals-
rompboerderij. Het is echter niet met zekerheid te zeggen of het planmatig was of een 
vrije keuze van de landbouwers zelf. 

Oorspronkelijk stonden alle boerderijen in de esdorpen, waar weinig ruimte voor 
bedrijfsvergroting was. Door de bedrijfsverplaatsingen kregen de achtergebleven 
boerderijen in de dorpen de landbouwgronden dichterbij het bedrijf. Voor elke nieuw te 
bouwen boerderij diende namelijk een oude boerderij uit de landbouwkundige 
bestemming te worden onttrokken.219 De onbewoonbaar verklaarde en andere 
bouwvallige boerderijen werden daarbij afgebroken en enkele boerderijen kregen een 
woon- of andere bedrijfsbestemming. De tendens was vooruitgang, waardoor ook 
enkele monumentale boerderijen verdwenen. Zorg voor waardevol erfgoed was daarbij 
van ondergeschikt belang.220  

In de dorpen wisselden in ruilverkavelingstijd veel bewoners van woning voor een 
betere woon- en of bedrijfsbestemming.221 Zevenendertig bedrijven verhuisden door 
een ander bestaand bedrijfsgebouw te betrekken.222 Ook werden zeven bestaande 
bedrijfsgebouwen verbeterd door gebruik te maken van een financieringsregeling vanuit 
de ruilverkaveling.223 Alle boerderijen in het buitengebied werden van water en 
elektriciteit voorzien waardoor moderne bewoning en bedrijfsvoering mogelijk werd.224  

De landbouwers, die naar de Strengenweg verhuisden, kregen een mooi modern bedrijf 
met landbouwgrond op de groenlanden en de veldgronden. Diverse boeren uit Borger 
echter verklaarden deze landbouwers voor gek omdat ze in hun ogen te veel risico 
namen en grote leningen aangingen. Ze zouden eindigen hangend aan de hoge bomen 
van de oude veedrift de Koesteeg.225    

 
217 Haandrikman, J., mondeling, d.d. 7-2-2020;  Lamberts 2007, 54-56. 
218 Brouwer J., mondeling d.d. 12-2-2020. 
219 Streekverbetering 1958, p. 9. 
220 Molen 1998, p. 41, 56, 58; Andela 2000, p. 109-111. 
221 Streekverbetering 1960, p. 9-10. 
222 Streekverbetering 1963, p. 15. 
223 Streekverbetering 1960, p. 10. 
224 Streekverbetering 1960, p. 11. 
225 Haandrikman, J., mondeling, d.d. 7-2-2020; Brouwer J., mondeling d.d. 12-2-2020. 
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Afb. 3.11 Links Strengenweg 10 en 12 en rechts Schoonloërstraat 8. Dit boerderijtype was gebaseerd op het 
traditionele Friese kop-romp- boerderij. Het woonhuis was smaller dan de schuur waardoor ruimte was voor grote 
staldeuren. Bij de boerderijen varieerden bij de woonhuizen de nok- en dakgoothoogte, het aantal dakkappellen en 
de ramen. Bij de schuren varieerden de zadeldaken met rechte uiteinden en wolfseinden. Karakteristiek waren de 
nokramen in de stal, zoals te zien is op de linkse foto. Bron: DA, LG0295907, LG0296306; Lamberts 2007, 54-56. 

Afb. 3.12 Schoonloërstraat 8B en 8C, Westdorp in 1960. Van dit type 2-onder-1 kap boerderijwoning werd slechts 
één gebouwd. De woning en de schuur zijn voorbeelden van Agrobouw. Agrobouw was een architectengroep, 
opgericht in de jaren ’50, die goedkoop, eenvoudig en flexibel bouwen door standaardisatie van bouwdelen als 
uitgangspunt had. Door het flexibele ontwerp kon een efficiënte en functioneel opgezette boerderij worden 
gebouwd. Ook hier is het rechtse woonhuis verbonden door een tussenlid met de schuur. Bron: DA, Borger 
Streekverbetering jaren ‘50-’60 (film); Lamberts 2007, p. 71. 
 

Afb. 3.13 Links Strengenweg 11 in 1959 en rechts Stroetendijk 3 in 1963. In het kop-hals-romp boerderijtype was het 
woonhuis door een tussenlid verbonden met de schuur. Zowel het woonhuis als de stalruimte kenden verschillende 
uitvoeringen. Het woonhuis kreeg een hoge gootlijn. Bron: ABO, BG010028; DA, LG0296304; Lamberts 2007, 54-56.   
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Afb. 3.14 De ligging van de ruilverkavelingsboerderijen ingedeeld naar boerderijtype met straten en huisnummers. 
Bron: Streekverbetering 1958, p. 10; Esri, topografische kaart 1970. Viewer gemeente Borger-Odoorn. 
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Verkaveling 
De uitgangspunten voor het verkavelingsplan waren: 

- alle kavels werden via een openbare weg bereikbaar; 
- de kavelvormen werden zoveel mogelijk blokvormig; 
- de gronden van één landbouwer werden geconcentreerd (afb. 3.17).226  

Indien een nieuwe kavelrichting in het terrein logischer bleek, werd de oude 
kavelrichting aangepast (afb. 3.15 en 3.16). Naar het gewenste aantal kavels per bedrijf 
en de kavelvorm werd landelijk onderzoek gedaan.227 Voor gemengde bedrijven op 
zandgrond werden vier kavels per bedrijf aangehouden.228 De kavelvormen werden door 
de Plaatselijke Commissie afgestemd met Staatsbosbeheer, zodat zo min mogelijk 
landschapsschoon verloren ging.229  

In het blok Borger ging het aantal kadastrale percelen van 4.800 naar 1.950 en de 
gemiddelde kavelgrootte van tachtig are naar ruim twee hectare. Het aantal kavels per 
bedrijf is gemiddeld teruggebracht van twaalf tot vier. Dit was een sterke verbetering, 
want vóór de ruilverkaveling kwamen aantallen van twintig tot veertig kavels per bedrijf 
voor.230  

 
226 Streekverbetering 1963, p. 14-15. 
227 Duin 1961, p. 696-703. 
228 Duin 1961, p. 696. 
229 Streekverbetering 1960, p. 10. 
230 Rienks 1963, p. 2-3.  

Afb. 3.17 Verkaveling van het landbouwbedrijf aan de Schoonloërstraat 12, Westdorp voor en na de ruilverkaveling, 
respectievelijk links en rechts. Bron: CD 1963, p. 70. Bewerkt door auteur. 
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Afb. 3.15 Kavelrichting en kavelvormen voor ruilverkaveling. Verspreid liggende kleine kavels van drie bedrijven.  
Landbouwer J. Brouwer heeft zoveel kleine kavels rond Drouwen, dat ze slecht zichtbaar zijn. Bron: CD 1963, p. 38. 
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Afb. 3.16 Kavelrichting en kavelvormen na de ruilverkaveling. Concentratie van kavels van drie bedrijven. Bron: 
CD 1963, p. 39. 
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Wegen 
In het voorlopige plan van wegen en waterlopen was opgenomen dat 134 kilometer 
zandweg zou worden verbeterd, waarbij slechts vijftien kilometer zou worden 
verhard.231 Inmiddels was in 1955 het algemeen streven om álle landbouwwegen te 
verharden. Het definitieve wegenplan werd sterk vereenvoudigd, omdat door de 
bedrijfsverplaatsing en perceelsvergroting minder wegen nodig waren. Uiteindelijk werd 
112 kilometer weg verbeterd, waarvan zeventig kilometer werd verhard (afb. 3.18 ).232 
Vanuit landbouwkundig oogpunt was verharding zeer wenselijk op wegen zoals 
bijvoorbeeld de onverharde Hooidijk die dwars door de natte venige groenlanden tussen 
Ees en Eesergroen liep en bij intensief gebruik onberijdbaar was.  

Vanuit kostenperspectief voor aanleg en onderhoud werden liefst zo min mogelijk 
wegen aangelegd.233 Toch waren de geraamde kosten voor het nieuwe wegenplan van 
1955 behoorlijk opgelopen en bedroegen ƒ 1.900.000 in plaats van de geraamde 
ƒ 500.000 voor het plan uit 1952. Deze kosten werden verdeeld over de 
Cultuurtechnische Dienst (79%), de gemeente Borger (10,5%) en de grondeigenaren 
(10,5%) die betaalden via de ruilverkavelingskosten. De gemeente stelde daarbij als 
voorwaarde dat zij een stem had in de keuze van het verhardingsmateriaal van de aan te 
leggen wegen (bijlage 5).234 Het plan van wegen en waterlopen was al nagenoeg geheel 
uitgevoerd toen het in 1961 pas door provincie Drenthe werd vastgesteld.235 

Het wegenplan werd voor de ruilverkaveling nieuwe stijl geheel aangepast naar de 
nieuwste inzichten. Ten eerste werden de geplande routes van de Rijksweg 34 en 
doorgaande wegen (later provinciale wegen) aangepast omdat het om economische 
redenen belangrijk werd geacht om goede doorgaande autowegen in Drenthe te 
realiseren.236 De doorgaande weg nummer 20 vanaf Schoonloo naar Borger kreeg een 
andere route en ging niet meer via Westdorp en ook de aansluiting tussen weg nummer 
10 van Rolde naar Borger veranderde en ging niet meer via de Koesteeg. Tevens werd de 
Rijksweg 34 verder buiten de kernen van Ees en Borger gelegd, waarbij de reeds 

 
231 Rienks 1963, p. 2. 
232 Streekverbetering 1963, p. 13; DA, 0923-7495. Detailgegevens ruilverkavelingsplan. 
233 Werkgroep landbouwwegen 1953, p. 6-7 
234 ABO, 1.823.116-1027. Raadsbesluit 30 juni 1955. 
235 DA, 0923-7495. Vastgesteld ruilverkavelingsplan 1961 
236 www.deurdrenthe.nl, geraadpleegd 20-10-2020.  

Afb. 3.18 Links de aanleg van de Strengenweg in 1958 en rechts een aangelegde landbouwweg in de ruilverkaveling 
Borger. Bron: ABO, BG010116; NA, NL-HaNA_2.24.06.02_0_161-0297. 
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aangelegde onderbouw van de weg, de aardebaan of het baanlichaam werd verlegd.237 
In de ruilverkaveling werden de gronden van respectievelijk zesentwintig en negentien 
hectare die nodig waren voor deze doorgaande wegen toebedeeld aan openbare 
lichamen.238 De aanleg van deze wegen vond buiten de ruilverkaveling plaats.239 

Voor het ontwerpen van nieuwe wegen bij ontginningen, ruilverkavelingen of polders op 
landschappelijk verantwoorde wijze bestonden handleidingen opgesteld door de 
Werkgroep “Landbouwwegen” en de Commissie “Wegbeplanting”, beiden uitgegeven 
door de Nederlandsche Heidemaatschappij.240 Hierin werd aangegeven dat het 
belangrijk was dat nieuwe wegen: 

- de bestaande landschapsstructuur volgden;  
- in de bermen voldoende ruimte boden voor het aanbrengen van gebiedseigen 

beplanting; 
- de wegen en waterlopen één geheel vormde; 
- de nieuwe wegen één of meer flauwe bochten kreeg;   
- en dat de landbouwwegen ingedeeld werden in drie categorieën van 

belangrijkheid.241 

Ook Staatsbosbeheer wilde graag het landschap als een samenhangend geheel 
behandelen en de essentiële structuren behouden en /of accentueren.242 De afdeling 
Landschapsverzorging van Staatsbosbeheer gaf in haar opgestelde landschapsplan van 
1954 voor Borger ook advies over de ligging van de wegen. In plaats van een nieuw recht 
tracé stelde zij voor om bestaande lijnen in het landschap te volgen en de wegen minder 
recht te maken zodat deze beter in het landschap pasten. Zij gaven dat aan door 

 
237 DA, 0923-7494. Brief 1960 met wijzigingen op ruilverkaveling Borger. 
238 Rienks 1963, p. 2. 
239 DA, 0923-7494. Brief 1960 met wijzigingen op ruilverkaveling Borger. 
240 Commissie wegbeplanting 1939, p. 59.  
241 Werkgroep landbouwwegen 1953, p. 4-8. 
242 Blerck 1995, p. 20. 

Afb. 3.19 De es van Ees met links het wegenplan uit 1952 en rechts het wegenplan van 1960. Het plan van 1952 
bestond uit veel (nieuwe) onverharde wegen met Rijksweg 34 dicht achter de boerderijen.  Het plan uit 1960 met 
minder maar wel verharde wegen met Rijksweg 34 (geprojecteerd) op meer afstand van de kern Ees. Bron: ABH. 
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bolletjes op de kaart te plaatsen (afb. 3.20). De bolletjes op de wegen betekende dat dit 
tracé nog nader met de Plaatselijke Commissie en de Cultuurtechnische Dienst 
besproken diende te worden.243 Toen in latere ruilverkavelingen het voorlopige 
ruilverkavelingsplan meer integraal werd opgesteld waren de bolletjes op de kaart niet 
meer nodig.244 

Als het wegennet in het blok Borger voor en na de ruilverkaveling wordt vergeleken, dan 
valt op dat de uitgangspunten van Staatsbosbeheer, de Werkgroep “landbouwwegen” 
en de Commissie “Wegbeplanting” voor de wegen zijn  toegepast, maar dat de tracés 
over het algemeen wel veel rechter zijn geworden dan in de oorspronkelijke situatie 
(afb. 3.22 en 3.23). In het wegenplan werden bestaande verharde wegen, die de 
dorpskernen verbonden, behouden en verbeterd door wegverbredingen en 
bochtafsnijdingen. Diverse bestaande zandwegen werden verhard, verlegd, verlengd 
en/of rechtgetrokken. Veel onverharde wegen vervielen. Nieuwe wegen kwamen op 
(delen van) bestaande zandwegen of min of meer evenwijdig aan bestaande onverharde 
wegen. De vele kronkelige wegen op en om de essen werden vervangen door enkele 
meestal verharde nagenoeg rechte wegen. Verder valt op dat op de es ten noorden van 
Borger twee nieuwe verharde wegen, de Meerslagenweg en de Molenplaatsweg, 
evenwijdig aan bestaande onverharde wegen werden aangelegd. De Strengenweg ligt 
niet helemaal evenwijdig aan de oude zandwegen, maar door de aanleg van deze weg 
konden drie zandwegen vervallen.  

 
243 Blerck 1995, p. 112. 
244 Blerck 1995, p. 112. 

Afb. 3.20 Vergelijk voorlopige wegenplan op de es bij Borger en Drouwen met het voorstel van Staatsbosbeheer voor 
de wegen op het voorlopige beplantingsplan 1954 van de afdeling Landschapsverzorging Staatsbosbeheer. Bron: 
ABH en https://www.wur.nl/en/Library/Special-Collections/Garden-and-landscape.htm. Kaartnummer 42.0311.03. 
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Hoewel de grondvorm voor een doelmatige 
landbouw rechthoekig was, betekende het 
volgens de werkgroep “Landbouwwegen” niet 
dat alle wegen recht moeten zijn. Wegen met 
flauwe bochten waren landschappelijk gezien 
juist gewenst en voor de landbouw geen bezwaar 
als de percelen in de lengterichting maar 
evenwijdig aan elkaar liepen.245 Voorbeelden van 
nieuwe wegen met flauwe bochten zijn de 
Strengenweg ten westen van Borger en de 
Molenplaatsweg ten noorden van Borger (afb. 
3.23). Tussen Borger en Bronneger kruisten geen 
(nieuwe) wegen het beekdal van het Voorste 
diep. De weg lag hier aan de rand van het beekdal 
en volgde ongeveer de oude weg. Om de 
verbinding tussen de dorpen Westdorp en Ees en 
tussen Eesergroen en Westdorp te realiseren en 
de ontsluiting van de groenlanden te verbeteren 
werden twee nieuwe wegen aangelegd die het 
Voorste Diep ten zuiden van Borger loodrecht 
kruisten. Volgens Staatsbosbeheer dienden 
namelijk nieuwe wegen óf langs het beekdal óf  
loodrecht op het beekdal te worden aangelegd.246  

De rangorde van belangrijkheid van 
landbouwwegen werd aangegeven door drie 
categorieën, A, B en C (afb.3.21). De A-categorie 
waren hoofdlandbouwwegen, waarvan er in 
Borger slechts twee werden aangelegd, namelijk 
de Strengenweg en de Schoolstraat (Ees- 
Westdorp). Deze werden vijf meter breed (zie 
afb. 3.23). De meeste landbouwwegen vielen in 
categorie B en C, de verharde en onverharde 

wegen. Deze kregen een breedte van drie meter.247 Dit was destijds de minimale 
breedte waarop een fietser en een landbouwvoertuig in transporttoestand elkaar 
konden passeren.248 Op nadrukkelijk verzoek van de gemeente Borger werden de wegen 
voorzien van betonklinkers, omdat de gemeente vreesde voor hoge onderhoudskosten 
voor de door de Heidemij voorgestelde opbouw van gestabiliseerd zand met een dunne 
laag asfalt.249 Slechts twee kilometer van de wegen werd daarom van asfalt voorzien.250 
Verder werd bijna vier kilometer fietspad aangelegd, namelijk langs de Weg van de 
Westerlanden en de Meerslagenweg (afb 3.23).251  

 
245 Werkgroep landbouwwegen 1953, p. 4-8. 
246 Blerck 1995, p. 116. 
247 DA, 0923-7495. Detailgegevens ruilverkavelingsplan.   
248 Werkgroep landbouwwegen 1953, p. 11. 
249 ABO, cat. 1.823.116-1027. 
250 DA, 0923-7495. Detailgegevens ruilverkavelingsplan. 
251 CD 1963, p. 38. 

Afb. 3.21 Categorieën van de 
landbouwwegen. Bron: CD 1959, p. 24.  
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Afb. 3.22 Analyse van de situatie vóór de ruilverkaveling van de wegen en de hoofdwaterlopen op een 
vereenvoudigde landschappelijke indeling van rond 1955. Alleen de hoofdwegen waren verhard, de landbouwwegen 
waren zandwegen. Van het Voorste Diep was al een deel genormaliseerd. Het kanaal Buinen-Schoonoord heeft nog 
een haven bij Borger.  Bron: Auteur op basis van www.topotijdreis.nl, geomorfologische kaart Nederland, 
bodemkaarten van de ruilverkaveling Borger. 
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Afb. 3.23 Nieuwe situatie van wegen en waterlopen in 1965 op een vereenvoudigde landschappelijke indeling. De 
doorgaande wegen werden buiten de kernen Westdorp, Borger en Ees omgeleid. Deze omleiding werd buiten de 
ruilverkaveling aangelegd. De landbouwwegen werden nagenoeg allemaal verhard. De wegen kregen een indeling 
in drie categorieën. Bron: DA 0923-7495, bewerkt door auteur.   
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Water 
Voor een adequate waterbeheersing (afvoer en inlaat) werd een stelsel van waterlopen 
gerealiseerd. Dit bestond uit nieuw te graven hoofdwaterlopen, daaruit uitlopende 
zijwaterlopen en goede perceelsloten (afb. 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27). De 
hoofdwaterlopen kregen een vrije lozing in het kanaal Buinen-Schoonoord.252 In de 
groenlanden werd het waterlopenstelsel uitgebreid met enkele waterlopen, die in de 
zomer tevens als waterinlaat konden dienen. Ook bij de nieuwe boerderijen rondom de 
Strengenweg werden extra sloten aangelegd.253 Door geplaatste stuwen in de hoofd- en 
zijwaterlopen kon in de zomer een drooglegging van 60 cm en in de winter van 100 cm 
worden gerealiseerd.254 

De nieuwe hoofdwatergangen liepen min of meer in het midden van de groenlanden en 
waren voornamelijk recht met enkele flauwe bochten en steile taluds. De natuurlijke 
beeklopen van het Voorste Diep en zijn vertakkingen werden gedempt. Slechts enkele 
voor 1955 reeds genormaliseerde  watergangen zijn op de oude plaats in stand 
gehouden (afb. 3.22, 3.23).  

Aan de dijken en kaden van het kanaal Buinen-Schoonoord werden in de ruilverkaveling 
geen wijzigingen aangebracht, behalve aan de laad- en losplaats langs de zijtak van het 
kanaal bij de Koesteeg te Borger. 255 Deze verviel, omdat dit deel van de zijtak werd 
gedempt omdat deze slechts nog sporadisch werd gebruikt.256 In 1960 werd het nieuwe 
waterlopenstelsel afgerond.257  

 
 

           

 

     
 

 

 

 

 
252 Streekverbetering 1958, p. 8. 
253 DA, 0923-7495. Ruilverkavelingsplan Borger toelichting wijzigingen, p. 5-8. 
254 Streekverbetering 1958, p. 8. 
255 DA, 0923-7495. Ruilverkavelingsplan Borger toelichting wijzigingen, p. 8. 
256 DA, 0923-7495. Brief Provinciaal Waterstaat van Drenthe aan GSD, 28-2-1956. 
257 Streekverbetering 1960, p. 7. 

Afb. 3.24 Graven van de hoofdwatergang tussen Ees en Borger in 1955. Het oude loopje is links 
nog zichtbaar. Bron: DA, LG0295608 
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Landschapsverzorging 
In het ruilverkavelingsplan was landschapsverzorging een taak van Staatsbosbeheer. Zij 
maakte zich zorgen over het drastisch herzien van de oude landschapspatronen in de 
ruilverkavelingen, waarbij oude waarden aan natuur- en landschapsschoon in gevaar 
kwamen.258 Landschapsverzorging bestond dan ook zowel uit het behouden van het 
aanwezige gewaardeerde landschapsschoon als uit aan te brengen nieuwe elementen in 
het landschap. Het uitgangspunt was daarbij dat oude en nieuwe beplanting 
architectonisch één geheel zouden vormen, waarbij het verhaal van het landschap 
leesbaar diende te blijven.259 De karakteristieken van de landschapsopbouw en 
elementen zoals oude houtwallen, zandwegen, hunebedden van het oude landschap 
werden als uitgangspunt gebruikt voor de stilering van het nieuwe landschap.260 De 
nieuwe aanleg bestond uit erfbeplantingen en het landschapsplan. Staatsbosbeheer gaf 
voor de aanleg hiervan honderd procent subsidie met inbegrip van de 
onderhoudskosten voor drie jaar.261 In de ruilverkaveling Borger werd door zesentwintig 
eigenaren gebruik gemaakt van de door Staatsbosbeheer verstrekte subsidie om 
erfbeplanting aan te leggen. Vooral bij de nieuwe boerderijen, maar ook bij enkele 

 
258 Benthem 1958, p. 132-133. 
259 Blerck 1995, p. 119-120. 
260 Blerck 1995, p. 120. 
261 Streekverbetering 1963, p. 17.  

Afb. 3.25 Links een nieuw gegraven kavelsloot en rechts een nieuwe stuw in 1957.  
Bron: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/fotos. 

Afb. 3.26 Links de oude loop van het Voorste diep tussen Westdorp en Ees met op de achtergrond de gegraven nieuwe 
waterloop.  Rechts de nieuw gegraven hoofdwaterloop. Beide foto’s uit 1956. Bron: www.drentsarchief.nl beeldbank. 
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bestaande boerderijen, werd deze beplanting in 1960 en 1961 aangeplant (afb. 3.27, 
afb. 3.28).262  

  

 
262 Streekverbetering 1960, p. 11. 

Afb. 3.27 Nieuwe erfbeplanting aan de Strengenweg  in 1960. Bron: Streekverbetering 1960, p. 10. 

Afb. 3.28 Luchtfoto van de Strengenweg in 1993, vanuit het Westen richting Borger. De boerderijen 
liggen als groene eilanden in het open landschap. Zij worden verbonden door een groen lint richting 
Borger. Het deel van de Strengenweg, dat niet van beplanting was voorzien, is het beekdal van de 
Strengen, een van de vertakkingen van het Voorste Diep. Bron: Stichting Harm Tiesing 2011, 
Fotonummer 19x861.  
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De Natuurwetenschappelijke Commissie van de Voorlopige Natuurbeschermingsraad, 
een landelijk opererende organisatie, had in 1948 in verband met de aanstaande 
ruilverkaveling, het zandgedeelte van de gemeente Borger reeds bezocht en 
aangedrongen op het behoud van bepaalde natuurgebieden. De afdeling 
Natuurbescherming en Landschapsverzorging van het Staatsbosbeheer maakte in 1951 
een rapport voor de gemeente Borger met een overzichtskaart van alle volledig of 
beperkt te beschermen natuurgebieden op het zandgebied in Borger in het belang van 
de natuurwetenschap, recreatie of voor het landschapsschoon (afb. 2.11).263 Staatsbos-
beheer had vóór het vaststellen van het Ruilverkavelingsrapport van 1952 over deze te 
beschermen natuurgebieden overleg gehad met de Cultuurtechnische Dienst.264 
Mogelijk dat mede daardoor de Cultuurtechnische Dienst het ruilverkavelingsblok 
zodanig verkleinde, dat de grootste bos- en natuurgebieden buiten het 
ruilverkavelingsblok vielen.265 Binnen het ruilverkavelingsblok lagen wel diverse 
esbossen, hunebedden, gletscherkuilen of pingo-ruïnes en grafheuvels, die voor een 
deel werden beschermd en behouden. Daartegenover stond het als broedgebied voor 
weidevogels zeer waardevolle stroomdal van het Voorste Diep met zijn vertakkingen en 
houtwallen ten zuidwesten van Borger, met name de gebieden de Dwarsmade, 
Turfmade en Paardenkampen. De bescherming van dit gebied was veel lastiger, omdat 
dit landbouwgrond was.266 Het stroomdal werd echter zoals destijds gewoon was in de 
ruilverkaveling voor de landbouw heringericht met voldoende drooglegging en 
verbeterd grasland en werd daarom veel minder aantrekkelijk voor weidevogels, 
waardoor onder andere de ooievaars verdwenen.267  

Rond 1950 gebruikte Staatsbosbeheer de term cultuurhistorische waarde bij het 
beschermen van natuurgebieden nog niet, maar wel de term landschapsschoon. Met 
landschapsschoon werden de rijke Nederlandse cultuurlandschappen bedoeld, met hun 
bijbehorende karakteristieken. Bij een ruilverkaveling hoefde dit cultuurlandschap niet 
behouden te blijven, maar de karakteristieke elementen of schoonheid van het 
landschap dienden wel te worden geaccentueerd.268  

In 1958 wees provincie Drenthe de Cultuurtechnische Dienst erop dat het voorlopige 
landschapsplan nog niet door de provincie was vastgesteld. En gezien Borger als 
proefsaneringsruilverkaveling onder de ruilverkavelingswet van 1954 viel, was een 
landschapsplan verplicht.269 Het voorlopige landschapsplan ontbreekt ook vandaag de 
dag in de archieven. Wel is een ondergrond uit 1954 gevonden met daarop de te 
behouden bestaande beplanting, maar het ingekleurde voorlopige landschapsplan zelf 
ontbreekt. 270 

 

  

 
263 ABO, 1.853.2-1668. Natuurgebieden in de gemeente Borger 1951, p. 3. 
264 ABO, 1.823.116-1027. Rapport Ruilverkaveling Borger, p. 3. 
265 ABO, 1.823.116-1027. Rapport Ruilverkaveling Borger, p. 3. 
266 ABO, 1.853.2- 1668. Natuurgebieden in de gemeente Borger 1951, p. 2. 
267 Molen 1998, p. 6; Streekverbetering 1963, p. 17-18. 
268 Benthem 1946, p. 16. 
269 ABH. Brief van GSD aan CD over Landschapsplannen, 29-8-1958. 
270 https://www.wur.nl/en/Library/Special-Collections.htm, H. de Vroome, 1954. 42.0311.03. ABO, 
1.823.116-1027. Rapport Ruilverkaveling “Borger”, 1952, p. 3. 
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Afb. 3.29 De beplantingen en heideterreinen vóór de ruilverkaveling. Langs en in de beekdalen waren veel 
(elzen)singels en houtwallen. In enkele dorpen was weinig beplanting. De laatste 40 hectare heide en 100 hectare 
veen werden in de ruilverkaveling ontgonnen. Bron: https://www.wur.nl/en/Library/Special-Collections/Garden-and-
landscape.htm. Kaartnummer 42.0311.03; bewerkt door Provincie Drenthe, B. Zwiggelaar; Esri, Topografische kaart 
1957, bewerkt door auteur; Streekverbetering 1957, p. 10.  
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Afb. 3.30 Nieuwe en bestaande beplanting na de ruilverkaveling. Vooral in de dorpen, langs de randen van de beekdalen 
en de essen werden nieuwe beplantingen aangebracht. Het kanaal werd geaccentueerd met beplanting. Door nieuwe  
beplanting langs de wegen en het kanaal te planten kon bestaande beplanting in de groenlanden en op de essen worden 
verwijderd zodat op landbouwgrond geen beplanting stond. Bron: Provincie Drenthe, B. Zwiggelaar, bewerkt door auteur.   
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Harry de Vroome was de landschapsarchitect bij Staatsbosbeheer, die vanaf ongeveer 
1940 de landschapsplannen verzorgde van ruilverkavelingen in Noord-Nederland.271 Hij 
maakte rond 1959 het definitieve landschapsplan voor het zandgedeelte van Borger 
waarna in 1960 en 1961 de aanplant volgde.272 

Aangezien het plan van wegen en waterlopen in 1959 klaar was en in 1960 al geheel was 
uitgevoerd, had de Vroome slechts de mogelijkheid om door middel van wegbeplanting 
het landschap vorm te geven. 273 Deze wegbeplanting, diende ook ter compensatie van 
door de ruilverkaveling verdwenen beplanting.274 Voornamelijk in de beekdalen en rond 
de essen waren toen inmiddels al behoorlijk veel (elzen)singelbeplanting en houtwallen 
verwijderd (afb. 3.29).  

Bij het opstellen van het wegenplan was goed nagedacht over de ligging en vormgeving 
van de wegen. Door middel van de keuze wel of geen wegbeplanting, de vorm zoals 
bomen, singels of struiken en verschillende inheemse plantensoorten kon de Vroome 
toch een plan ontwerpen dat voortbouwde op de karakteristieken van het oude 
landschap, waarbij verschil werd gemaakt tussen de (es)dorpen, de groenlanden, de 
essen en de velden (afb. 3.30).275 Voor wegbeplanting had Staatsbosbeheer voorbeeld 
dwarsprofielen opgesteld zodat al bij de aanleg van wegen voldoende ruimte kon 
worden gereserveerd (afb. 3.31). Men was destijds wel van mening dat wegbeplanting 
vanuit landschappelijke overweging en klimaat veelal een achteruitgang betekende ten 
opzichte van de vóór de ruilverkaveling verspreid liggende beplantingen tussen de 
landbouwpercelen.276 

De Vroome vond vooral in de dorpen nieuwe boombeplantingen belangrijk omdat hij de 
dorpen wel beslotenheid wilde geven, maar niet wilde afsluiten met een dichte 
singelbeplanting.277 Daarom werden de bermen in de dorpen voorzien van een 
eenvoudige beplanting van gras met veel bomen, zowel enkele als dubbele rijen. Ook de 
entrees van de dorpen en de overgang naar de essen werden geaccentueerd door een rij 
bomen (afb 1.1, afb. 3.30). De aangeplante laanbeplanting bestond bijna in het gehele 
ruilverkavelingsgebied uit eiken, behalve in de Lindenlaan in Buinen en op enkele 
plaatsen in Drouwen, waar lindebomen werden aangeplant.  

Op de essen zelf kwam geen nieuwe beplanting maar wel langs de wegen om de essen. 
Zo waren de essen beschikbaar als landbouwgrond en benadrukte de beplanting langs 
de rand de grens van de essen, maar ook de openheid op de essen. Rond de essen 
werden eiken, berken en/ of een gemengde struikbeplanting aangeplant. 

 

 

 
271 Blerck 1995, p. 145. 
272 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org. 28-4-1959; Streekverbetering 1960, p. 11. 
273 Streekverbetering 1960, p. 8-11. 
274 Streekverbetering 1960, p. 8-11. 
275 Blerck 1995, p. 117-119. 
276 Werkgroep landbouwwegen 1953, p. 38-40. 
277 Blerck 1995, p. 111-115. 
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In de plannen van de Vroome bleven de groenlanden in de beekdalen veelal open 
ruimten, waarbij net zoals op de essen de randen werden geaccentueerd. Dit deed 
enigszins denken aan de tijd van rond 1900 toen de randen langs het beekdal nog geheel 
beplant waren (afb 2.2). Ook bij de ruilverkaveling Borger was dit het geval en hier werd 
gemengde struikbeplanting geplant met boomvormers van eiken en elzen. In het 
beekdal werd overwegend geen beplanting aangeplant, ook deze ruimte was voor de 
landbouwers. Wel werden enkele houtwallen in het beekdal gespaard. Oude nog 
aanwezige hakhoutstoven in de rand van het beekdal werden in de ruilverkaveling 
aangevuld met nieuwe beplanting.278 

 
278 Eigen waarneming auteur, juni 2020. 

Afb. 3.31 Afmetingen van wegprofielen met beplanting. Bron: Werkgroep “Landbouwwegen” 1953, p. 39. 
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Een uitzondering op de open ruimte in de groenlanden, vormde het kanaal Buinen-
Schoonoord. Tussen Borger en Bronneger waren ter accentuering van het kanaal 
meerdere rijen eiken in het plan opgenomen. Ten zuiden van Borger bij Westdorp 
werden langs het kanaal de dijken ingeplant met een brede singelbeplanting.279 De 
aanplant was onder andere ook bedoeld om uit toeristisch oogpunt aandacht te 
besteden aan de verzorging van de dijken langs het kanaal Buinen-Schoonoord.280  

De Provinciale Planologische Dienst Drenthe, die het betreurde dat zij door 
Staatsbosbeheer weinig bij de plannen werd betrokken, vond het landschapsbeeld na de 
ruilverkaveling drastisch gewijzigd, omdat veel kavelgrensbeplantingen waren 
opgeruimd en gecompenseerd door nieuwe wegbeplanting. Zij oordeelde dat de nieuwe 
situatie toch geen verarming van het landschap was als de nieuwe beplanting op termijn 
meer massa zou krijgen. De gespaarde natuurgebieden vond zij ook zeer belangrijk voor 
het landschapsbeeld. Om deze ook op termijn te behouden stelde zij voor het 
onderhoud onder te brengen bij de overheid of natuurbeherende instanties.281  

3.5 Conclusie 
Borger was in 1955 een van de vijf proefsaneringsruilverkavelingen, waarbij 
boerenbedrijven werden verplaatst naar domeingronden elders in Drenthe en de 
Noordoostpolder. Hierdoor kwam in het ruilverkavelingsblok Borger voldoende ruimte 
vrij om de achterblijvende landbouwbedrijven te vergroten. Hoewel de ruilverkaveling 
als ruilverkaveling nieuwe stijl integraal werd opgepakt was landbouw het belangrijkste 
onderdeel. Het ruilverkavelingsplan was behoorlijk ingrijpend, waarbij de bestaande 
hoofdstructuur van het landschap als basis werd genomen en de nieuwe wegen, 
waterlopen, percelen en het groen samen één geheel vormde. Westelijk van Borger 
werd een heel nieuw boerderijenlint gerealiseerd, waarvan zowel de ruimtelijke opbouw 
van het lint als de boerderijtypen op de inrichting van de Noordoostpolder leek. 
Daarmee vormde dit lint een opvallend nieuw en enigszins vreemd element in het oude 
Drentse landschap. Hierdoor kon het waardevolle landschap tussen Borger en 
Bronneger wel vrij van boerderijen worden gehouden.  

Uit het doorlopen proces blijkt dat landschap, natuur en cultuurhistorie nog een 
onvolwaardige rol speelden. Diverse aanwezige natuurgebieden en waardevolle 
landschapselementen werden weliswaar min of meer behouden, maar dat diende 
vroegtijdig te worden aangekaart. In het landschap verdwenen de karakteristieke 
singelbeplanting en houtwallen uit de beekdalen, diverse bosjes van de essen en het 
weidevogelgebied ten westen van Borger. Ook werden de laatste woeste gronden 
ontgonnen. Het landschapsplan werd na het ontwerp van de wegen gemaakt, waardoor 
het plan nagenoeg alleen uit wegbeplanting en erfbeplanting bestond.  

Het uiteindelijke landschappelijke resultaat was veel strakker en rechter dan het 
oorspronkelijke landschap, maar de nieuwe aanplant verzachtte op termijn de strakke 
inrichting van de ruilverkaveling. Het zorgde ervoor dat het in de dorpen en gedeeltelijk 
langs het kanaal groener werd dan voor de ruilverkaveling. De essen en de beekdalen 

 
279 Provincie Drenthe, Zwiggelaar B., 11-11-2020. 
280 ABH. Brief PPD aan GSD van 13-10-1961. Definitief plan van wegen en waterlopen. Landschapsplan. 
281 ABH. Brief PPD aan GSD 13-10-1961 
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waren open gehouden voor de landbouw en hadden slechts nog aan de randen 
beplanting.  

Door de ruilverkaveling ontstond een voor de landbouw praktisch ingericht landschap 
voor de moderne landbouwbedrijfsvoering (afb. 3.32). Daarmee werd het ook belangrijk 
dat deze nieuwe inrichting door de landbouwers zo goed mogelijk zou worden benut. 

  

Afb 3.32 Luchtfoto van de Zuideresch te Buinen. Links vóór en rechts na de ruilverkaveling, foto’s 
respectievelijk gemaakt in 1956 en 1962. Bron: https://originals.dotkadata.com/ 
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Hoofdstuk 4 

Streekverbetering Borger (1957-1963) 
 

 

  

Afb. 4.1 Huiskamergesprekken over de ruilverkaveling en streekverbetering. Bron: Streekverbetering 1958, p. 12. 
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4.1 Inleiding 
Tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling werd in het ruilverkavelingsgebied Borger 
ook een streekverbetering uitgevoerd. Streekverbetering betekende intensieve 
agrarische groepsvoorlichting met als doel om in een bepaald gebied het kennisniveau 
van de landbouwers te verhogen, het bedrijfstechnisch inzicht te vergroten en het 
gedragspatroon te beïnvloeden om zo de bedrijfsvoering en daarmee het welzijn van de 
boerengezinnen te verbeteren.282 Volgens het Ministerie van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening was streekverbetering vooral lonend in gebieden waar een 
ruilverkaveling in uitvoering was, omdat een ruilverkaveling zowel voor de 
boerenbedrijven als voor de gezinnen ingrijpend was. Bovendien werd door de 
uitvoering van een ruilverkaveling veel geld geïnvesteerd in civiel- en cultuurtechnische 
werken die grotendeels door rijksbijdragen werden betaald.283  

In dit hoofdstuk worden eerst de meer algemene achtergronden van het instrument 
streekverbetering uiteengezet en hoe de streekverbetering in Borger werd aangepakt. 
Daarna wordt beschreven welke verbeteringen plaats vonden in de landbouw en in de 
plattelandssamenleving. Deze verbeteringen waren niet alleen het gevolg van de 
streekverbetering, maar ook van de ruilverkaveling, effecten die niet altijd gemakkelijk 
van elkaar te onderscheiden zijn. Als laatste wordt beschreven welke uitwerking de 
streekverbetering had op het landschap. 

4.2 Het instrument streekverbetering 
Na de oorlog werd gestreefd naar rationalisatie van de landbouw, waarbij het grootste 
probleem was dat de traditionele gemengde bedrijven achterop waren geraakt, wat zich 
vooral uitte in hoge arbeidskosten en daarmee in een hoge kostprijs van de melk.284 Dit 
probleem wilde het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening na de 
invoering van de ruilverkavelingswet in 1954 oplossen door intensieve integrale 
streekgerichte groepsvoorlichting, naar Amerikaans voorbeeld, waarbij gedacht werd 
dat groepsvoorlichting effectiever was.285 Er werd hiervoor geen beleidsnota of wet 
vastgesteld.286 Wel werden door de Landelijke Landbouwvoorlichtingsraad richtlijnen 
voor streekverbeteringsplannen opgesteld.287  

Tussen 1956 en 1970 werden in Nederland zo’n 132 streekverbeteringen uitgevoerd 
waarbij meer dan 62.000 boerenbedrijven waren betrokken (afb. 4.2).288 De meeste 
streekverbeteringen, namelijk 75 stuks, vonden plaats in zandgrondgebieden.289 De  
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst koos de gebieden uit op basis van onderzoek naar 
landbouwkundig en sociaal achtergebleven gebieden van het Landbouw Economisch 
Instituut (afb. 2.14).290 

 
282 ABO, 1.823.116-1029. Gerichte en gecoördineerde voorlichtingsactiviteiten 1956, p. 5; Karel 2005, p. 1. 
283 ABO, 1.823.116-1029. A. Vedder, Streekverbetering, p. 2. 
284 ABO, 1.823.116-1029. Brief Rijkslandbouwconsulent aan burgemeester van Borger, 16-11-1957, p. 1-2.    
285 Andela 2000, p. 129-133. 
286 Karel 2005, p. 8. 
287 ABO, 1.823.116-1029. Richtlijnen streekverbeteringsplannen 1956 en 1957. 
288 Karel 2005, p. 346-349. 
289 Karel 2005, p. 152. 
290 ABO, 1.823.116-1029. Richtlijnen streekverbeteringsplannen 1957, p. 1-2. 
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Voorlopers van de streekverbeteringen waren in 1953 de voorbeelddorpen Rottevalle in 
Friesland en Kerkhoven in Noord-Brabant, waar allerlei landbouwkundige en 
huishoudelijke zaken werden verbeterd. De ervaringen in deze dorpen zorgden ervoor 
dat in 1956 in negentien gebieden in Nederland streekverbeteringen werden uitgevoerd, 
waarbij in Drenthe werd begonnen in Sleen-Erm-Diphoorn en Spier-Wijster. In 1957 
kwamen Borger en Vledder in voorbereiding.291 Landelijk gezien werd in dat jaar drie 
miljoen gulden beschikbaar gesteld voor alle streekverbeteringen.292 Uiteindelijk bleken 
de landbouwgezinnen rond 1970 zodanig geschoold en gemoderniseerd, dat zij voortaan 
liever hun eigen boontjes dopten. Daarmee werd het voorlichtingsprogramma van de 
streekverbetering achterhaald.293 

Een streekverbetering kon onafhankelijk van een ruilverkaveling plaatsvinden. Maar 
gezien de vele ingrijpende wijzigingen die bij een ruilverkaveling plaatsvonden, zoals het 
verhuizen van gezinnen naar nieuwe woningen buiten de dorpen en de hoge kosten van 
een dergelijke ruilverkaveling werd de voorkeur gegeven aan het gelijktijdig uitvoeren 
van de streekverbetering en de ruilverkaveling. Hierdoor konden de nieuwe bedrijfs-
mogelijkheden door de landbouwers direct goed worden benut.294 Het was daarbij 
gewenst dat na afronding van de ruilverkaveling de streekverbetering nog één jaar 
doorliep, zodat eventuele vragen over de nieuwe situatie nog met de landbouwers 
konden worden besproken en toegelicht.295  

 
291 ABO, 1.823.116-1029. A. Vedder, Streekverbetering, p. 1-2. 
292 ABO, 1.823.116-1029. Toespraak Ir. J.M.A. Penders, 26-9-1957, p. 6. 
293 Andela 2000, p. 151. 
294 ABO, 1.823.116-1029. A. Vedder, Streekverbetering, p. 2. 
295 ABO, 1.823.116-1029. A. Vedder, Streekverbetering, p. 5. 

Afb. 4.2 Overzicht van de streekverbeteringen in Nederland van 1956 tot 1970. Links toont de grootte van de cirkel 
het verschil in grootte van de streekverbeteringen. Rechts boven toont het aantal streekverbeteringen per grondsoort 
en onder toont het aantal streekverbeteringen per provincie in absolute aantallen en verhoudingsgewijs. Bron: Karel 
2005, p.6, 151-152. 
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Uitvoeringsproces van een streekverbetering 
Streekverbeteringen werden geïnitieerd door de provinciale landbouwvoorlichtings-
raden. Deze stelden samen met leidinggevende figuren uit de plaatselijke agrarische 
bevolking, de local leaders, een streekverbeteringsplan op waarbij de belangrijkste 
actiepunten werden opgenomen. Voorrang werd gegeven aan de plaatselijk meest 
urgente projecten die met een geringe investering het meeste effect hadden.296 Een 
streekverbetering kende een voorbereidingsfase van één of meerdere jaren, een 
uitvoeringsperiode van drie tot vijf jaar en een afbouwfase van één of twee jaar. Jaarlijks 
werd op aanvraag van de streekverbeteringscommissie door de Rijkslandbouwvoor-
lichtingsraad een onkostenvergoeding beschikbaar gesteld. Als de streekverbetering 
eenmaal in uitvoering was, diende jaarlijks een evaluatieverslag van de afgelopen 
periode te worden ingediend.297 Na de streekverbetering was het de bedoeling dat de 
boeren zodanig waren gemoderniseerd dat zij op eigen kracht verder konden.298  

Soorten voorlichting  
Ten opzichte van de individuele agrarische bedrijfsvoorlichting, die al vanaf het begin 
van de 20e eeuw plaats vond, werd de voorlichting in de streekverbetering integraal 
opgepakt, met op het gebied afgestemde technisch-economische, agrarisch-sociale en 
huishoudelijke voorlichting.299 Technisch-economische voorlichting was de normale 
technische voorlichting, bedoeld om de bedrijfsresultaten te verbeteren, waarbij 
bijvoorbeeld arbeidsorganisatie, verbetering van de bedrijfsgebouwen en verhoging van 
de veestapelkwaliteit hoorde.300 Huishoudelijke voorlichting was belangrijk, omdat uit 
studies bleek dat het gezin en het bedrijf op het platteland sterk met elkaar verweven 
waren en een goed bedrijf vaak samen ging met een goed huishouden. De boerin had 
indirect een grote invloed op de bedrijfsvoering. Enerzijds diende zij ook te 
moderniseren en anderzijds kon zij door minder tijd aan haar huishouden te besteden, 
haar man ondersteunen in het bedrijf indien dit nodig was.301 Agrarisch-sociale 
voorlichting had een belangrijke taak om bij de kleine bedrijven beroepskeuze- en 
emigratievoorlichting te geven.302 

4.3 Aanpak van de streekverbetering Borger 
De streekverbetering in Borger begon in 1957 en duurde tot en met 1963, waarvan de 
hoofduitvoeringsperiode van 1958 tot en met 1961 liep. De streekverbetering startte op 
het moment dat in de ruilverkaveling nieuwe boerderijen en wegen werden aangelegd 
en de voorlopige toewijzing van de kavels al had plaatsgevonden.303 De nazorgperiode 
zou eigenlijk slechts één jaar duren maar omdat het definitieve plan van toedeling van 
de ruilverkaveling lang op zich liet wachten werd de nazorgperiode met een jaar 
verlengd.304 In de hoofdperiode was per jaar ƒ 47.500 beschikbaar, dat voor 80% voor 

 
296 ABO, 1.823.116-1029. Richtlijnen streekverbeteringsplannen 1957, p. 3-5; Gerichte en gecoördineerde 
voorlichtingsactiviteiten 1956, p. 1. 
297 ABO, 1.823.116-1029. Richtlijnen streekverbeteringsplannen 1957, p. 7-11. 
298 ABO, 1.823.116-1029. Ir. J.M.A. Penders, Rondom de Landbouwvoorlichting VIII, p. 1; Karel 2005, p. 3.  
299 ABO, 1.823.116-1029. Ir. J.M.A. Penders, Rondom de Landbouwvoorlichting VIII, p. 1-4. 
300 ABO, 1.823.116-1029. Richtlijnen streekverbeteringsplannen 1957, p. 6. 
301 ABO, 1.823.116-1029. Toespraak Ir. J.M.A. Penders, 26-9-1957, p. 6-7. 
302 ABO, 1.823.116-1029. Richtlijnen streekverbeteringsplannen 1957, p. 6. 
303 ABO, 1.823.116-1029. Toespraak Ir. J.M.A. Penders, 26-9-1957, p. 6. 
304 ABO, 1.823.116-1031. Tech.-ec. com., 20-3-1961, p. 2. 
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landbouwvoorlichting, 19% voor huishoudelijke en 1% voor agrarisch-sociale 
voorlichting was bestemd.305  

Het zandgedeelte van de gemeente Borger werd door de Provinciale Landbouwvoor-
lichtingsraad voor Drenthe als streekverbeteringsgebied aangewezen, omdat de 
ruilverkaveling nieuwe stijl in uitvoering was.306 Mogelijk dat daarbij het onderzoek van 
het Landbouw Economisch Instituut uit 1957 een rol speelde, want daaruit bleek dat de 
streek Borger werd aangemerkt als landbouwkundig achtergebleven gebied met een 
laag niveau bedrijfsvoering en een matige instelling van de bevolking (afb 2.14).307 Een 
streekverbetering was dus wenselijk, gezien de investeringen in de ruilverkaveling. 

De streekverbetering startte in Borger in 1957 met drie voorlichtingsbijeenkomsten, 
waarna in september door vertegenwoordigers van de Provinciale Landbouwvoor-
lichtingsraad voor Drenthe, de Landbouwvoorlichtingsdienst Oostelijk Drenthe, 
standsorganisaties, het bestuur van de gemeente Borger, de Vereniging voor Bedrijfs-
voorlichting te Borger en de Ruilverkavelingscommissie de organisatiestructuur werd 
gepresenteerd.308 Daarbij werd een Federatief Orgaan als overkoepelend 
gesprekscentrum ingesteld voor coördinerende en adviserende taken met daaronder vijf 
commissies: een technisch-economische, een huishoudelijke, een agrarisch-sociale, een 
culturele commissie en de reeds bestaande ruilverkavelingscommissie (afb. 4.3). De vier 
streekverbeteringscommissies waren beslissingsbevoegd, maar stemden hun acties af 
met de andere commissies binnen het Federatief Orgaan, zodat het streekverbeterings-
werk als één geheel kon worden gezien. De ruilverkavelingscommissie deelde de stand 
van zaken van de ruilverkavelingswerken. In het Federatief Orgaan werd de 
burgemeester voorzitter, werden de wethouders lid alsook de voorzitters en de 
secretarissen van de vijf commissies en werd de Rijkslandbouwconsulent voor Oostelijk 
Drenthe secretaris.309  

Het instellen van een Federatief Orgaan was afwijkend ten opzichte van de organisatie 
van andere streekverbeteringen.310 Ook een culturele commissie was bijzonder. Haar 
taak was om in de streek Borger het culturele leven te stimuleren als onderdeel van het 
verbeteren van het welzijn op het platteland. De culturele commissie werd ingesteld 
door de gemeente Borger.311 De commissies werden gevormd door agrarische inwoners 
uit de gemeente Borger die lid waren van een standsorganisatie en aanvullend voor het 
streekverbeteringswerk werden opgeleid. Daarnaast werden de commissies aangevuld 
met professionele consulenten en adviseurs, bijvoorbeeld de Cultuurtechnische Dienst, 
landbouwvoorlichtingsdienst, landbouwonderwijs, gemeente, directeuren van de 
coöperaties en schoolhoofden.312 Enkele commissies werden opgedeeld in werkgroepen 
met uit elk dorp een vertegenwoordiger uit een standsorganisatie (afb. 4.3). Deze 

 
305 ABO, 1.823.116-1029, -1030, -1031. Diverse begrotingen en notulen.   
306 Streekverbetering 1963, p.22. 
307 LEI 1957, p. 21. 
308 ABO, 1.823.116-1029. Bijeenkomsten, 8-5-1957, 22-7-1957, 26-9-1957. 
309 Streekverbetering 1963, p. 22-25. 
310 ABO, 1.823.116-1029. Notulen installatie 22-7-1957. 
311 Streekverbetering 1958, p. 25. 
312 ABO, 1.823.116-1029. Notulen installatie 22-7-1957. 
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werkgroepen verdiepten zich in hun onderwerp, voerden het voorlichtingswerk uit en 
waren gericht op contact met de plaatselijke bevolking.313 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanpak van het streekverbeteringswerk 
Ter voorbereiding voor het streekverbeteringswerk zijn de diverse commissies 
gedurende de streekverbeteringsjaren afzonderlijk of gezamenlijk diverse keren op 
excursie geweest, zoals naar Rottevalle, de Bommelerwaard, de Floriade van 1960 in 
Rotterdam en de streekverbetering Dalfsen.314 De ideeën die ze opdeden pasten ze aan 
op het karakter van het zandgedeelte van de gemeente Borger, waarbij verschillende 
voorlichtingsmethoden werden gebruikt zoals: 

 cursussen; 
 wedstrijden en keuringen; 
 excursies; 
 tentoonstellingen (afb. 4.4); 
 winteravond-  en landbouwschool; 
 groeps- en individuele voorlichting (huiskamergesprekken en lezingen) (afb. 4.1); 
 demonstraties door bedrijven; 
 bedrijfstechnische en huishoudelijke voorlichtingsobjecten; 
 individuele bedrijfspremie; 
 maandelijkse voorlichtingsblaadje Ruilverkaveling en Streekverbetering 

(afb.4.4).315 

De streekverbeteringscommissies organiseerden gezamenlijk met bestaande 
verenigingen en organisaties diverse bijeenkomsten, waar over verschillende 
onderwerpen voorlichting werd gegeven en die tevens dienden om te inventariseren 
welke behoefte er was aan voorlichting (tabel 4.1).  

 
313 Streekverbetering 1958, p. 5-6.  
314 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org., diverse notulen.  
315 Streekverbetering 1963, p. 24-29. 

Afb. 4.3 Schema van de organisatie van de streekverbetering. Bron: Streekverbetering 1957, p.4. 
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Thema Jaar 
Aantal deelnemers/ 
bezoekers 

Organisatie door 

8 praat- en discussiebijeenkomsten over 
ruilverkaveling en streekverbetering 
algemeen 

1958 220 bewoners Federatief orgaan 

30 praatbijeenkomsten bij landbouwers 
thuis over ruilverkaveling en 
streekverbetering algemeen 

1958 195 landbouwers Technisch-economische commissie 

Beroepskeuzetentoonstelling speciaal 
aangepast aan Drenthe 

1958 
1200 bewoners 
inclusief jeugd 

Agrarisch-sociale commissie samen met 
het gewestelijk arbeidsbureau, 
onderwijs, landbouwvoorlichtingsdienst, 
maatschappelijke organisaties 

Tentoonstelling Ruimte 1959 600 bezoekers Huishoudelijke commissie 

Tentoonstelling Goed wonen en goed 
boeren; voorbeeldinrichting woonhuis en 
bedrijfsgedeelte tijdens een 
middenstandswinkelweek 

1959 1400 bezoekers 
Technisch-economische commissie, 
Huishoudelijke Commissie samen met 
middenstand 

Excursie ouden van dagen door 
ruilverkavelingsgebied 

1960 6 á 7 bussen 
Technisch-economische commissie 
samen met een commissie voor 
ontspanningsmiddagen ouderen 

Tentoonstelling door veranderde 
landbouw naar een betere woning; Oud-
saksische boerderij verbouwd en modern 
ingericht. Landbouwwerktuigen 
tentoongesteld; aandacht voor loonwerk 
en werktuigcoöperaties tijdens 
winkelweek  

1960 400 bezoekers 
Technisch-economische commissie, 
Huishoudelijke Commissie samen met 
middenstand 

Excursie ouden van dagen door 
ruilverkavelingsgebied 

1961 ? 
Technisch-economische commissie 
samen met een commissie voor 
ontspanningsmiddagen ouderen 

In de tentoonstellingsweek Negen dorpen 
actief: Tentoonstelling Wat heeft de 
ruilverkaveling opgeleverd?, met een 
voorbeeldbedrijf van 15 ha.  

1961 4500 bezoekers 

Middenstand, agrarische organisaties, 
jeugdverenigingen, gemeentebestuur. 
Commissies waren slechts ter 
ondersteuning. 

Beroepskeuzetentoonstelling speciaal 
aangepast aan Drenthe 

1963 ? 

Agrarisch-sociale commissie samen met 
het gewestelijk arbeidsbureau, 
onderwijs, landbouwvoorlichtingsdienst, 
maatschappelijke organisaties 

Tabel 4.1 Overzicht algemene en integraal opgepakte voorlichting over de ruilverkaveling en/ of streekverbetering 
met inrichtingsvoorstellen voor de woning en landbouwbedrijfsgebouwen. Bron: Streekverbetering 1958, 1960, 
1963; ABO 1.823.116-1029,-1030,-1031. 
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Bij het streekverbeteringswerk viel de belangstelling van de plaatselijke bevolking 
weleens tegen en werd er regelmatig weerstand gesignaleerd.316 Bus-excursies door het 
ruilverkavelingsgebied met ouderen namen veel van deze vooroordelen weg, wat 
mogelijk ook in het algemeen zorgde voor beter begrip voor alle veranderingen die 
plaatsvonden.317 De dorpen bleken nog erg op zichzelf gericht, waardoor centraal 
gehouden bijeenkomsten slechter werden bezocht en het noodzakelijk was om 
bijeenkomsten per dorp te organiseren. Mondelinge uitnodigingen voor bijeenkomsten 
en cursussen via plaatselijke verenigingen zorgden voor de hoogste opkomst. 
Discussiebijeenkomsten met een aantal boeren op de brink of in een boerderij werden 
goed bezocht. Bij de huishoudelijke voorlichting werkte buurtgewijze aanpak goed 
omdat boerinnen vaak gezamenlijk naar bijeenkomsten gingen. Een verloting verbeterde 
de opkomst ook.318   

 
 
 
 

 
 

Belangstelling van elders 
Borger was als voorbeeldstreek in de ruilverkavelings- en streekverbeteringsperiode 
door 7.000 á 8.000 personen van elders bezocht. Vooral uit de provincies Friesland, 
Overijssel en Gelderland werden veel groepen ontvangen. Maar ook groepen uit 
Duitsland, Frankrijk, Italië, België en enkele Midden-Europese landen wisten Borger te 
vinden.319  

Meten van de effecten  
De Landelijke Landbouwvoorlichtingsraad stelde het meten van de jaarlijkse effecten 
van de extra voorlichting verplicht.320 Deze evaluatie bestond in Borger uit drie streek-
verbeteringsverslagen in boekvorm uitgegeven: één in 1958, een tussenverslag in 1960 
en een eindverslag in 1963. Deze verslagen zijn huis-aan-huis verspreid en bevatten een 
evaluatie van alle commissies, onderbouwd met cijfers en enquêtes. De verslagen 
werden ook aangegrepen om andere belangrijke zaken onder de aandacht te brengen 
zoals het ontwikkelen van Borger als streekcentrum met een nieuw winkelcentrum,  

 
316 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org., diverse notulen; Streekverbetering 1958, p. 6, 21. 
317 Streekverbetering 1960, p. 13.  
318 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org., diverse notulen; Streekverbetering 1957, p. 19. 
319 Streekverbetering 1963, p. 29. 
320 ABO, 1.823.116-1029. Leidraad bepaling effectiviteit voorlichting, 20-1-1959. 

Afb. 4.4 Voorlichtingsmethoden: links de landbouwwerktuigen tentoongesteld tijdens de winkelweek in 1960 en 
rechts de voorpagina van het maandelijkse voorlichtingsblaadje. Bron: Streekverbetering 1960, p.18; 
Streekverbetering 1963, p. 24. 
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woningbouw aan de Westeres en de opleidingsmogelijkheden voor de jeugd. Het 
Federatief Orgaan zag onderwijs als streekverbetering op de lange termijn.321 

4.4 Aanpak en resultaten voor de landbouw 
In de streekverbetering waren de doelen voor de landbouw om een zo hoog mogelijk 
bedrijfsresultaat te halen, de bewustwording bij de landbouwers te vergroten in hun rol 
als bedrijfsleider en om het landarbeidersloon te verhogen tot een industriearbeiders-
loon.322 De technisch-economische commissie met zijn acht werkgroepen gaven de 
landbouwtechnische en economische voorlichting in nauwe samenwerking met de 
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, Rijksveeteeltconsulentschap en de coöperatieve 
zuivelfabrieken in Borger en Buinen.323 Het platteland was door de ruilverkaveling 
technisch geschikt gemaakt voor een effectieve landbouwbedrijfsvoering, waarbij voor 
de modernisering ook de aangelegde waterleiding en elektriciteit een grote rol 
speelden.  

Door de ruilverkaveling was het aantal landbouwbedrijven gedaald van 383 naar 306 en 
nam de gemiddelde bedrijfsgrootte toe. De hoeveelheid grasland bleef in verhouding 
echter gelijk, namelijk 43%. Uitsluitend akkerbouwbedrijven kwamen in de streek niet of 
nauwelijks voor. Dus zowel akkerbouw als veeteelt namen bij de bedrijfsvoering van het 
gemengde landbouwbedrijf een belangrijke plaats in.324 Gemiddeld per bedrijf vond een 
lichte toename van de arbeidskrachten plaats, wat deels werd opgevangen door 
vrouwelijke arbeidskrachten. Per arbeidskracht werd bijna 1 ha cultuurgrond extra 
bewerkt (tabel 4.2).  

 

Verbetering en uitbreiding van de veestapel 
Voor de ruilverkaveling bestond het grasland voornamelijk uit matige tot slechte 
kwaliteit madeland. De verbetering van het grasland in ruilverkavelingsverband, het 
toepassen van kunstmatige inseminatie en het verbeteren van de veestapel en het 
veevoer in streekverbeteringsverband zorgde tussen 1955 en 1963 voor een sterke 
toename van de rundveestapel. Het aantal melkkoeien steeg met achtenveertig procent 
(tabel 4.3) en daarnaast steeg de melkproductie per koe. De totale hoeveelheid melk 
aangeleverd bij de melkfabrieken in Borger steeg dan ook met zesenvijftig procent en in 
Buinen met vijfenveertig procent.325 De gemiddelde melkvetproductie van de 
geproduceerde melk per gecontroleerde koe steeg van 151 kilogram in 1955 tot 183 

 
321 Streekverbetering 1960, p. 5-6, 34-39; Streekverbetering 1963, p. 5-6.  
322 ABO, 1.823.116-1029. Toespraak Ir. J.M.A. Penders, 26-9-1957, p. 5-8 
323 Streekverbetering 1963, p. 23, 32. 
324 Streekverbetering 1963, p. 30, 40. 
325 Streekverbetering 1963, p. 31. 

Landbouwbedrijven 1955 1963 
Totaal aantal bedrijven 383 306 
Gemiddelde bedrijfsgrootte 12,85 ha 16,24 ha 
Percentage grasland 43% 43% 
Arbeidskrachten gemiddeld per bedrijf* 1,55 1,78 
waarvan vrouwelijke arbeidskrachten 0,2 0,34 
Hectare cultuurgrond per arbeidskracht 8,25 9,10 

Tabel 4.2 Overzicht aantal 
bedrijven en gemiddelde 
bedrijfsgrootte tussen 1955 en 
1963 en de arbeidskrachten. Bron: 
Streekverbetering 1963, p. 30. 
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kilogram per jaar in 1963, wat beduidend meer was dan de  gemiddelde 
melkvetproductie in Nederland, die 157 kilogram per jaar was in 1963.326 

Ten aanzien van de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten kreeg veeteelt daardoor 
zowel door omvang als door kwaliteitsverbetering meer betekenis.327 Deze resultaten 
werden mede bereikt doordat in de streekverbetering de werkgroepen veehouderij en 
de veevoederwinning- en besteding een opvoedende taak hadden om de gezondheid en 
de kwaliteit van de veestapel te verbeteren. De werkgroep veehouderij deed dit door 
het organiseren van cursussen en wedstrijden per dorp, zoals een stalwedstrijd, een 
kalveropfokclub, jongveekeuringen, gezondheidsleer voor landbouwhuisdieren en het 
toiletteren van rundvee.328  

  

 
326 Karel 2005, p. 189. 
327 Streekverbetering 1963, p.32. 
328 Streekverbetering 1858, p.12-15. 

Rundvee 1955 1963 

Grootvee-eenheid (totaal op basis van de landbouwkundige omrekenfactor GVE) 2.777 4.522 

Totaal aantal melkkoeien 1.926 2.842 

Gemiddeld aantal grootvee per ha 1,42 2,09 

waarvan gemiddeld aantal melkkoeien per ha 1,00 1,35 

   

Totale melkproductie per jaar  
(niet alle landbouwers leverden hun melk bij deze fabrieken af) 

1955 1962 

Melk hoeveelheid zuivelfabriek Borger in kg 5.700.000 8.900.000 

Melk hoeveelheid zuivelfabriek Buinen in kg 2.000.000 2.900.000 

   

Melkvet per koe per jaar 1955 1963 

Gem. melkvetproductie per gecontroleerde melkkoe Borger in kg 151 184 

Gem. melkvetproductie per gecontroleerde melkkoe Buinen in kg 152 183 

(Bij de melkproductiecontrolevereniging is 98% van de veehouderijen aangesloten)   

   

Varkens 1955 1963 

Totaal aantal varkens 1.277 453 

Aantal bedrijven met varkens 126 87 

Gemiddeld aantal varkens per bedrijf 10,1 5,2 

(6 bedrijven hebben in 1963 gem. 27 varkens, de overige bedrijven gem. 3,5 varkens)   

   

Tabel 4.3 De verschillen in de rundveeteelt en varkenshouderij tussen 1955 en 1962/1963 in het zandgedeelte van  
Borger. Bron: Streekverbetering 1963, p. 31, 37. 
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De werkgroep veevoederwinning- en besteding richtte in 1959 samen met de reeds 
bestaande veevoedervoorlichtingswerkgroep van de Vereniging voor Bedrijfsvoor-
lichting, een veevoedervereniging (V.V.V.) op met 180 veehouders.329 Ervaring had 
geleerd dat voldoende ruwvoer, zoals hooi, voederbieten of snijmaïs van goede kwaliteit 
de basis vormde voor een goed en in verhouding goedkoop rantsoen in de stalperiode 
van het vee.330 Het resultaat van de voorlichting was dat deelnemers van de V.V.V. 
grotere hoeveelheden hooi- en kuilvoer van betere kwaliteit en lagere kosten voor 
krachtvoer per kilogram geproduceerde melk hadden (afb 4.5).331 Bij gelijkblijvende 
kosten bleek dat per koe per dag gemiddeld 1,18 kilogram meer melk werd gegeven dan 
op bedrijven die geen lid waren van de V.V.V.332  

Door de graslandverbetering in de ruilverkaveling verdubbelde de hooiopbrengst, die 
ook van veel betere kwaliteit was. Het gevolg was dat een probleem ontstond in de 
hooiopslag. In streekverbeteringsverband werd daarom geëxperimenteerd met 
opslagmethoden zoals diverse inkuilmethoden, het gebruik van verschillende typen 
silo’s of het verbeteren van het opslaan in de tas, de opslagruimte in een boerderij.333 Bij  
twee nieuwe boerderijen aan de Strengenweg 7 en 11 werden ventilatiesystemen 
aangelegd om het hooi te drogen in de tas (afb 4.5).334 Aan de hand van deze 
voorbeelden volgde nog ongeveer twintig procent van de bedrijven. Voordelen waren 
minder risico’s op hooibroei en minder werk want ook de hooiwinning werd grotendeels 
gemechaniseerd met behulp van een loonwerker. Verder werd als ruwvoer 
geëxperimenteerd met ingekuild snijmaïs in plaats van voederbieten.335  

Vanuit de streekverbetering werden premies beschikbaar gesteld voor de aanschaf van 
lage-druk-persen voor hooiwinning, voor het laten inkuilen van gras met een maai-

 
329 Streekverbetering 1960, p. 16; Streekverbetering 1963, p. 36. 
330 Streekverbetering 1958, p. 14. 
331 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org. 14-1-1959. 
332 Streekverbetering 1963, p. 36. 
333 Streekverbetering 1963, p. 32-34. 
334 Brouwer, J. Mondeling dd. 12-2-2020. 
335 Streekverbetering 1963, p. 34-35. 

Afb. 4.5 Het wegen van het ruwvoer links en de hooiventilatie rechts. Bron: Streekverbetering 1960, p. 14-15. 
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kneuzer door loonwerkers en voor de bouw van groenvoedersilo’s bij individuele 
landbouwbedrijven.336 Ondanks de premies bleef het animo voor het bouwen van een 
silo klein. Er werden slechts twaalf ronde silo’s en vier sleufsilo’s gebouwd, waardoor de 
totale silo-inhoud steeg van 293 m3 in 1955 tot 872 m3 in 1963 (afb. 4.6).337  

De werkgroep veehouderij vond dat het houden van varkens bij het gemengde bedrijf 
hoorde en stimuleerde het houden van kwalitatief goede varkens met een streek-
verbeteringspremie voor de aanschaf van volbloed fokzeugjes. Achttien landbouwers 
maakten hiervan gebruik. Samen met de varkensfokverenigingen werd in 1960 een 
varkensfokdag gehouden, waarbij tachtig varkens werden getoond.338 De belangstelling 
voor varkensfokkerij was hierdoor weer wat toegenomen, maar toch werd slechts op 
een zestal bedrijven gemiddeld zevenentwintig varkens gehouden. Op de overige 
bedrijven was het gemiddeld aantal varkens 3,5, wat volgens de werkgroep weinig 
bijdroeg aan de bedrijfsresultaten. Het houden van een groter aantal varkens werd 
hiervoor aanbevolen.339 Het houden van pluimvee was van weinig betekenis in de streek 
Borger, waardoor de technisch-economische commissie besloot geen 
demonstratieobjecten voor pluimvee in te richten.340  

Akkerbouw 
De verbouw van granen, aardappelen en suikerbieten nam in de gemengde bedrijven 
een belangrijke plaats in (tabel 4.4).341 Voor de akkerbouw had vooral het bewaren van 
deze landbouwproducten, het verbeteren van goed uitgangsmateriaal (zaad, poters), 
het onkruidvrij maken van de percelen en het ontzuren van de grond aandacht. In elk 
dorp werd een proefveld met verschillende gewassen en rassen aangelegd om 
chemische onkruidbestrijding uit te proberen en om ontsmet zaaizaad te testen (afb. 
4.6).342 Ontsmet zaaizaad werd gesorteerd, waarbij onkruidzaden werden verwijderd en 
het zaaizaad werd behandeld tegen ziektes.343 De Coöperatieve Zuivelfabriek en de 
korenmalerij van Borger hadden daarvoor een trieur, een liggende draaiende trommel 

 
336 Streekverbetering 1958, p. 13; ABO, 1.823.116-1031. Tech-ec. com. 28-3-1961. 
337 Streekverbetering 1963, p. 39. 
338 Streekverbetering 1960, p. 16. 
339 Streekverbetering 1963, p. 36-37. 
340 ABO, 1.823.116-1031. Tech-ec. com. 20-3-1961. 
341 Streekverbetering 1963, p. 40. 
342 Streekverbetering 1960, p. 19-20. 
343 https://edepot.wur.nl/420594/Zaaizaadontsmetting 1936. 

Afb. 4.6 Links, de grasopslag in een silo en rechts de proefvelden met verschillende gewassen en rassen. 
Bron: DA, Streekverbetering Borger ’50-’60 (film); Streekverbetering 1960, p. 20. 
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met uitsparingen, aangeschaft die zaden automatisch kon sorteren en ontsmetten. Voor 
de aanschaf werd streekverbeteringspremie gegeven, omdat zowel de eigen 
aangesloten landbouwers alsook de leden van de Coöperatieve Zuivelfabriek uit Buinen 
hun zaaizaad hiermee mochten ontsmetten.344  

De meeste pootaardappels werden in de kuil bewaard, waarbij proeven werden gedaan 
met een chemische kiemontremmingsmiddel, die goede resultaten gaven. In enkele 
gevallen kon bij de nieuwbouw van boerderijen pootaardappelbewaarplaatsen worden 
gerealiseerd met buitenluchtkoeling, zoals aan de Strengenweg. Ook werden voorbeeld-
bewaarruimten aangelegd in twee bestaande boerderijen, waarvan de resultaten goed 
waren maar waarvan de opslagcapaciteit voor het gebied destijds nog te gering was.345 

Na grondonderzoek in de ruilverkaveling bleek dat eenenzestig procent van de 
bemonsterde bouwlandpercelen waren verzuurd. In samenwerking tussen de 
streekverbetering en de ruilverkavelingscommissie werd de kalk eerst centraal gestrooid 
met behulp van een kalkstrooier, maar omdat het tempo van de kavelindeling niet kon 
worden bijgehouden werd de kalk later door de landbouwers zelf gekocht en 
gestrooid.346     

Bedrijfsgebouwen 
Door de toename van de rundveestapel en de noodzaak tot het vergroten van de tas-
ruimte was uitbreiding van de bedrijfsgebouwen noodzakelijk. Dit werd gedeeltelijk 
bereikt door bedrijfsverhuizingen naar grotere panden en gedeeltelijk door verbouw of 
nieuwbouw (tabel 4.5). De werkgroep bedrijfsgebouwen gaf inrichtingsadvies bij het 
verbeteren en uitbreiden van rundvee- en varkensstallen.347 Naast adviseren zorgde 
deze commissie ervoor dat per dorp een voorlichtingsobject kwam, zoals een open 
loopstal voor jongvee, een varkensstal met kraamafdeling en een modern ingerichte, 
luchtgekoelde aardappelbewaarplaats. Voor het inrichten van zo’n voorlichtingsobject 
kreeg een landbouwer streekverbeteringspremie, wat in 1958 en 1959 dertig 
premieaanvragen opleverde. Omdat verbouwen duur was, was een nadere oriëntatie 
noodzakelijk om zo goedkoop en zo praktisch mogelijk te verbouwen.348 Het doel van 

 
344 Streekverbetering 1963, p. 41. 
345 Streekverbetering 1963, p. 40-42.  
346 Streekverbetering 1963, p. 42. 
347 Streekverbetering 1963, p. 38. 
348 Streekverbetering 1958, p. 15. 

Gemiddelde bouwplan 
van een bedrijf in ha 

1955 

ha 

1963 

ha 

Toename totaal 1955 

% 

1963 

% 

Granen 4,35 5,04 0,69 60 55 

Fabrieksaardappelen 1,99 2,54 0,55 27 28 

Pootaardappelen 0,37 0,48 0,11 5 5 

Suikerbieten 0,57 1,05 0,993 8 12 

Totaal bouwland 7,28 9,11 1,83 100 100 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 12,85 16,24    

Tabel 4.4 Een gemiddeld bouwplan van een gemengd landbouwbedrijf in 1955 in vergelijking met 1963. 
Bron: Streekverbetering 1963, p. 40. 
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een verbouwing was een efficiënte landbouwbedrijfsvoering. Vooral het verbouwen van 
het oude type-boerderij was vrij lastig, waardoor de kosten hoog opliepen en 
verbouwadviezen vaak niet werden uitgevoerd.349 Over het algemeen werden de 
bestaande varkenshokken verbouwd tot stalruimte voor jongvee.350  

Bij de aanvang van de streekverbetering werd door de gemeente een adviescommissie 
bouwaangelegenheden ingesteld, waarin de werkgroep bedrijfsgebouwen was 
vertegenwoordigd. Was een bouwaanvraag eenmaal door deze commissie dan werd 
sneller een vergunning verleend. Hierdoor ontstond een goede samenwerking tussen 
gemeente, landbouwer en aannemer.351 De ruilverkavelingscommissie ging over de 
nieuw te bouwen boerderijen, waarbij zij de landbouwers adviseerde om bij de 
verbouwing ook de huishoudelijke commissie en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in 
te schakelen.352  

Gereedschappen, mechanisatie en loonwerk 
De streekverbetering richtte zich op efficiënter werken en op afstemming tussen 
arbeidsbehoefte en -aanbod. Veel arbeid werd nog met de hand uitgevoerd. Daarom 
werd aandacht geschonken aan kwalitatief goed en praktisch opgeruimd hand-
gereedschap, zodat zoeken niet meer nodig was. Hiervoor werden voorbeelden bij 
landbouwers ingericht, wedstrijden opbergen klein gereedschap gehouden en een 
permanente tentoonstelling ingericht (afb. 4.7). Ook op de lagere landbouwschool werd 
hier aandacht aan besteed.353  

Mechanisatie had het meeste effect op het verlagen van de arbeidsbehoefte. Daarom 
werden machines onder de aandacht gebracht door demonstraties, bijvoorbeeld van 
hooibouwwerktuigen, slootreinigers en maaikneuzers voor het inkuilen van gras.354 Door 
de hoge aanschafkosten was het uitgangspunt dat landbouwers eenvoudige werktuigen 
individueel en grotere werktuigen gemeenschappelijk met een groep boeren of via de 
werktuigverenigingen aanschaften of dat een loonwerker dat deed. Voor collectieve 
aankoop werd vanuit de streekverbetering premie verleend voor de aankoop van 
mestspreiders, rugsproeiers, zaaizaadontsmettingstrommels en zaaimachines.355 
Mechanische uitmestsystemen, trekkers en melkmachines werden individueel door de 

 
349 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org., 15-9-1958. 
350 Streekverbetering 1963, p. 38-39. 
351 Streekverbetering 1960, p. 17. 
352 ABO, 1.823.116-1031. Adviescom. bouwaangelegenheden, 25-4-1958. 
353 Streekverbetering 1958, p. 16-17. 
354 Streekverbetering 1960, p. 18. 
355 ABO, 1.823.116-1031. Tech.-ec. Com., 26-2-1958, 31-3-1958; Streekverbetering 1958, p. 16-17. 

Uitbreiding 
bedrijfsruimte  

1955 1963 Toename totaal Toename 
door 

nieuwbouw 

Toename 
door 

verbouw 

Standplaatsen melkkoeien 2.474 st 3.224 st 750 st 319 st 431 st 

Standplaatsen jongvee 1.484 st 2.072 st  588 st  173 st 415 st 

Tasruimte 95.045 m3 128.737 m3 33.692 m3 10.790 m3 22.902 m3 

Tabel 4.5 Als gevolg van de ruilverkaveling en streekverbetering werden stalruimten gebouwd en verbouwd, 
waardoor meer plaats was voor rundvee en voor het opslaan van ruwvoer in de tasruimte. Bron: Streek-
verbetering 1963, p. 38-39. 
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landbouwers aangeschaft. Tussen 1955 en 1960 verdubbelde het aantal trekkers van 
drieëndertig tot zesenzestig stuks en nam het aantal melkmachines toe van drie tot 
eenentwintig stuks.356 Halverwege 1962 had eenendertig procent van de 306 
landbouwers een trekker, bijna veertig procent had een melkmachine en twaalf procent 
had een hooiventilatiesysteem. Het aantal trekkers op de landbouwbedrijven in het 
ruilverkavelingsblok Borger liep daarbij redelijk synchroon met het aantal trekkers in 
Nederland.357 

  

 
356 Streekverbetering 1960, p. 23. 
357 https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/71904NED; Karel 2005, p. 200. 

Bruto-opbrengst Grasland Bouwland 

per ha in guldens melk/ rundvee granen/ stro stro aard./suikerb. 

1953/1954 261 408 102 1414 

1954/1955 251 527 139 1295 

1955/1956 330 489 128 1376 

1956/1957 344 590 119 1393 

1957/1958 382 613 106 1528 

1958/1959 514 724 140 1767 

1959/1960 494 631 111 1549 

1960/1961 545 827 134 1553 

Afb. 4.7 Met opvoedende afbeeldingen en het Streekverbeteringsverslag liet men links zien hoe het (nog) op vele 
bedrijven was en met de twee afbeeldingen rechts hoe het beter kon. Voorkomen van zoektijd hoorde bij het 
terugbrengen van de arbeidsbehoefte. Bron: Streekverbetering 1958, p. 17.  

 

Tabel 4.6 De bruto-opbrengsten per ha verdubbelen bijna in acht jaar. De cijfers zijn slechts gebaseerd op het 
gemiddelde van zestien landbouwbedrijven. De bruto-opbrengst van een twaalf hectare groot bedrijf in 1955 is 
bij benadering ƒ 8.600 en van een zestien hectare groot bedrijf in 1961 ƒ 15.000. Bron: ASTH, Vergelijkend 
bedrijfseconomisch onderzoek in de ruilverkavelingen “Borger “en “Broekstreek”. (1-5-1959 – 1-5-1962)  
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Bedrijfseconomie 
De werkgroep bedrijfseconomie maakte samen met een groep landbouwers een 
bedrijfseconomische boekhouding, waarbij hun bedrijfsresultaten duidelijk werd (tabel 
4.6). Het bleek dat de winst na de ruilverkaveling tien procent hoger was.358 Bij de 
meeste landbouwbedrijven echter was de huishoud- en bedrijfskas niet gescheiden en 
werd het bijhouden van een bedrijfseconomische boekhouding niet noodzakelijk 
gevonden.359 Daarom leerde de werkgroep de landbouwers dat op basis van een 
bedrijfseconomische boekhouding zijzelf onderbouwde keuzes konden maken voor een 
beter bedrijfsresultaat, een bank krediet kon verstrekken en gefundeerde 
bedrijfsvoorlichting mogelijk was.360 De landbouwers, meestal zelf lid van de 
boerenleenbanken, kregen ook voorlichting over het afsluiten van krediet, omdat 
krediet steeds meer nodig was voor een goede bedrijfsvoering. Volgens de werkgroep 
dienden de coöperatieve boerenleenbanken te streven naar ruime krediet- 
mogelijkheden gebaseerd op de (verwachte) bedrijfsresultaten.361 

 

 

 

 

 

 

 
358 ASHT, Vergelijkend bedrijfseconomisch onderzoek in de ruilverkavelingen “Borger “en “Broekstreek”. 
(1-5-1959 – 1-5-1962)  
359 Streekverbetering 1960, p. 20; ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org., 13-10-1958. 
360 Streekverbetering 1958, p. 18; Streekverbetering 1960, p. 20. 
361 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org., 29-5-1962. 

Onderwerp voordracht Inleider Organisatie 

Gemeentebeleid en gemeentepolitiek G. Grolleman, burgemeester  Gemeente Borger 

De taak van de landbouworganisaties 
en - coöperaties nu! G.M. Lambers, voorzitter  Drents Landbouw Genootschap 

De afzet van onze 
landbouwproducten 

Dr. R.A. de Widt, directeur 
Instituut voor Landbouwcoöperaties 
in Drenthe 

Het rapport De toekomst van het 
noorden des lands 

Dr. F.T. v.d. Maden, 
medewerker 

Drents Economisch Technologisch 
Instituut (D.E.T.I.) 

De Nederlandse Landbouw in de 
E.E.G. 

Ir. G. Buiter, secretaris  Drents Landbouw Genootschap 

Tabel 4.7. Overzicht van het aantal deelnemers van de landbouwtechnische en algemene cursussen. In totaal 
volgden 722 cursisten een cursus in vijf jaar. Gezien over de 306 landbouwbedrijven werden gemiddeld per 
bedrijf twee en een halve cursus gevolgd. Het overzicht laat zien welke cursussen goed en minder goed 
werden bezocht.  Bron: Streekverbetering 1963, p. 29.   

Tabel 4.8. Overzicht van de onderwerpen op de discussieavonden, met de inleiders en hun organisaties.  
Bron: Streekverbetering 1963, p. 28.   
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Landbouwtechnisch onderwijs  
Het opleidingsniveau van de landbouwers verhoogde door de streekverbetering omdat 
veel personen een vaktechnische cursus volgden. Naast vaktechnische cursussen 
werden ook meer algemeen vormende cursussen gegeven, zoals spreken in het 
openbaar en vergadertechniek, waaraan de leraren van de lagere landbouwschool te 
Borger een bijdrage leverden (tabel 4.7). Daarnaast werden discussieavonden gehouden 
over actuele onderwerpen in de landbouw en de recreatie en over gemeentebeleid en 
gemeentepolitiek met inleiders van diverse organisaties (tabel 4.8).362 

 

 

 

 
362 Streekverbetering 1963, p. 28-29. 

Afb. 4.9 De inrichting van het woonhuis kon sterk verbeterd, waardoor het hygiënischer, luchtiger en gezonder in 
huis kon worden. Dit werd met afbeeldingen in het Streekverbeteringsverslag weergegeven, links zoals het bij 
velen nog was en rechts hoe het ook kon worden. Boven links een bedstee en links beneden het koken op een 
gasfornuis en op de kachel. Rechts een moderne slaapkamer en keuken. Bron: Streekverbetering 1958, p. 20-21. 
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4.5 Verhoging van het welzijn op het platteland  
Om het welzijn van de agrarische gezinnen te verbeteren werd op huishoudelijk en 
sociaal gebied voorlichting gegeven. Daar hoorde volgens de Rijkslandbouwvoor-
lichtingsdienst en de gemeente ook een stimulans van het culturele leven bij, want door 
extra cultuur werd de hele streek aantrekkelijker.363 Verder werden in het Federatief 
Orgaan ideeën besproken om het dorp Borger verder te ontwikkelen als streekcentrum. 
Door het voorzieningenniveau in Borger te verhogen dacht men dat de omringende 
dorpen hiervan mee konden profiteren. Dit zou de ontvolking van plattelandskernen, 
zoals dat in Friesland en Groningen voorkwam, mogelijk kunnen voorkomen.364  

Huishoudelijke verbeteringen 
De grootste problemen in de huishouding waren de slechte en donkere woningen, de 
onpraktische inrichting, het gebrek aan waterleiding en elektriciteit en overbezette 
huisvrouwen.365 In de streekverbetering werd geprobeerd de taken van de boerin te 
verlichten door de indeling van het huis te verbeteren, haar kennis en vaardigheden te 
vergroten en door het gebruik van huishoudelijke apparaten.366 Een door het Drents 
Landbouw Genootschap benoemde huishoudelijke voorlichtster was drie dagen in de 
week voor Borger beschikbaar. Samen met plaatselijke vertegenwoordigers van de 
provinciale en plaatselijke vrouwen en meisjes organisaties, optioneel aangevuld met 
adviseurs zoals leraressen van de huishoudschool vormden zij de huishoudelijke 
commissie.367  

Door de ruilverkaveling gingen veel landbouwgezinnen verhuizen en gezien de slechte 
kwaliteit van de bestaande woningen werd veel aandacht besteed aan woning-
verbetering (afb. 4.8). De boerderijen in het buitengebied waren in de ruilverkaveling 
voorzien van waterleiding en elektriciteit, waardoor modernisering ook mogelijk werd. 
Als voorbeeldwoning werd een nieuwe boerderij aan de Strengenweg praktisch en 
modern ingericht.368  Deze voorbeeldwoning werd bezocht door ongeveer 2.000 
bezoekers veelal van vrouwenverenigingen uit Drenthe, landbouwhuishoudscholen, 
jongerenorganisaties en andere belangstellenden met verbouwplannen.369 De moderne 
woninginrichting kreeg daarbij waardering, maar ook de integrale planvorming door de 
bewoners, architect, aannemer en huishoudelijke voorlichting. Daarnaast werd in elk 
dorp één voorbeeldobject in een bestaande woning aangelegd, zoals een douche, een 
lavet voor de kinderen, een twee-persoonsslaapkamer, een voorbeeldkeuken en een 
spoelplaats. Ook werd een voorlichtingssiertuin aangelegd.370 Voor de inrichting van de 
voorbeeldobjecten ontvingen de landbouwgezinnen een streekverbeteringspremie.371 

 

 
363 ABO, 1.823.116-1029. Brief Rijkslandbouwconsulent aan burgemeester van Borger, 16-11-1957, p. 4. 
364 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org., 17-12-1959. 
365 Streekverbetering 1958, p. 19; Streekverbetering 1960, p. 24. 
366 ABO, 1.823.116-1029. Brief Rijkslandbouwconsulent aan burgemeester van Borger, 16-11-1957, p. 3; 
Streekverbetering 1960, p. 25-26. 
367 ABO, 1.823.116-1029. Oriëntatievergadering streekverbetering 8-5-1957. 
368 Streekverbetering 1958, p. 20. 
369 Streekverbetering 1960, p. 23-24; Streekverbetering 1963, p. 50, 56. 
370 Streekverbetering 1960, p. 24-25 
371 ABO, 1.823.116-1031. Huish. com., diverse notulen. 
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Op de integraal georganiseerde tentoonstellingen werden ook voorbeelden van een 
verbouwde boerderij en huishoudelijke apparaten getoond (tabel 4.1). De 
voorbeeldobjecten lieten de bevolking de mogelijkheden zien, waardoor meer 
individuele vragen kwamen over woningverbetering. Dit resulteerde uiteindelijk in 
behoorlijk veel  verbouwingen (tabel 4.9).372 

Naast de huishoudelijke voorbeeldobjecten bestond de huishoudelijke voorlichting uit 
individuele voorlichting, praatkringen bij een gastvrouw thuis, excursies, lezingen, 
cursussen en tentoonstellingen. Excursies gingen zowel naar andere gebieden zoals 
Kampereiland, Sleen-Erm-Diphoorn, Ameland, Noordoostpolder als naar het eigen 
gebied, waarvoor beduidend minder belangstelling was.373  

Om het kennisniveau van de boerinnen te verhogen werden lezingen en cursussen 
georganiseerd over bijvoorbeeld diepvriezen, slachten, ziekenverpleging, beter 
bewegen, kleding maken, sier- en groentetuinieren en koken (tabel 4.10).374 Diepvriezen 
was een wijze van conserveren waarvoor veel belangstelling was en waarvoor nagenoeg 
in elk dorp coöperatief een diepvrieskluis werd gerealiseerd. Hierin kon een gezin ruimte 
huren om hun vriesproducten te bewaren. Diepvriezen kostte veel minder werk dan 
groenten wekken en het eten smaakte veel beter.375 Ook de cursus sier- en 
groentetuinieren stond nogal in de belangstelling. Deze werd meerdere keren gehouden 
en in de zomermaanden daarna werden siertuinwedstrijden gehouden.376 De 
voorlichting en deze wedstrijden zorgden ervoor dat veel tuinen veranderden.377 

 

 
372 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org., 23-10-1959; Streekverbetering 1963, p. 53. 
373 Streekverbetering 1960, p. 26; Streekverbetering 1963, p. 52. 
374 Streekverbetering 1960, p. 26; Streekverbetering 1963, p. 51. 
375 Streekverbetering 1963, p. 55. 
376 Streekverbetering 1963, p. 51. 
377 Streekverbetering 1963, p. 54, 57. 

Tabel 4.9. Overzicht van het aantal verbouwingen tussen 1955 en 1963 met in de uitsplitsing enige dubbel-
tellingen.  Bij Borger en Westdorp/ Ellertshaar hebben respectievelijk acht en twee gevallen van het totaal 
betrekking op nieuwbouw. Bron: Streekverbetering 1963, p. 53.   
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Tabel 4.10. Overzicht van de activiteiten van de huishoudelijke voorlichting 1962 in de Streekverbetering Borger. 
Bron: Karel 2005, p. 256. 
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Agrarisch-sociale verbeteringen  
Voor de agrarisch-sociale commissie was een agrarisch-sociaal voorlichter van het 
Drents Landbouw Genootschap beschikbaar en waren de dominee en de directeur van 
de school U.L.O. (Uitgebreid Lager Onderwijs) adviseurs. Zij analyseerde als 
maatschappelijke problemen bij de landbouwers in de streek Borger dat: 

1. teveel mensen op één (te klein) bedrijf werkten;  
2. meewerkende kinderen slecht beloond werden; 
3. het landbouwbedrijf pas op hoge leeftijd werd overgedragen; 
4. landbouwers een gezichtskring hadden die zich beperkte tot het eigen 

bedrijf; 
5. openlijke gesprekken voeren over maatschappelijke vraagstukken lastig was; 
6. de plattelandssamenleving erg dorpsgericht was.378 

Het doel van de voorlichting was om de overwegend traditionele boeren een bredere 
kijk te geven op de maatschappij, waarbij zij zichzelf meer gingen zien als ondernemers, 
die zich konden handhaven in een steeds zakelijker wordende samenleving.379  

Van agrarisch-sociale groepsvoorlichting waren nog weinig voorbeelden, waardoor de 
commissie op zoek was naar de juiste aanpak. Beroepskeuze werd als eerste opgepakt 
omdat van 1958 tot met 1961 veel kinderen van school af kwamen, wegens de 
geboortegolf van 1946 tot 1948.380 Om een teveel aan mensen op een bedrijf te 
voorkomen, werd gestimuleerd dat alleen de kinderen die echt boer wilden worden, een 
agrarische opleiding kregen. De andere kinderen dienden een andere opleiding te 
volgen.381 In 1959 en in 1963 werden goed bezochte beroepententoonstellingen 
gehouden die speciaal waren aangepast aan het Drentse Platteland (tabel 4.1).382 Als 
mannelijke beroepen werden de aan landbouw verwante beroepen tentoongesteld, 
zoals landbouwvoorlichting en coöperaties.383 De vrouwelijke beroepen, zoals 
gezinsverzorgster en verpleegster, waren zodanig dat de meisjes op het platteland 
konden blijven.384 Tijdens de ruilverkaveling kregen drieëndertig boerenzonen werk 
buiten het agrarisch familiebedrijf, waarvan twintig een agrarisch of daarmee 
aanverwant beroep en elf een niet-agrarisch beroep kregen. Van twee boerenzonen was 
het beroep onbekend.385  

Door de werkgroep werkgelegenheid werd door verdergaande mechanisatie na de 
ruilverkaveling vijftien procent arbeidsbesparing verwacht, waardoor steeds minder 
vaste landarbeiders nodig waren. De landarbeiders werkten vooral nog in loonbedrijven, 
omdat  het boerengezin werd aangevuld door een loonwerker of andere 
seizoenkrachten.386 Het kleine gezinslandbouwbedrijf was inmiddels teruggebracht naar 
een eenmansbedrijf en het bedrijfsrisico bij ziekte werd daardoor groter. De agrarisch-

 
378 ABO, 1.823.116-1030,-1031. Fed. Org., Agr.-soc. com., diverse notulen. 
379 Streekverbetering 1960, p. 4-5; ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org., 13-10-1958. 
380 Streekverbetering 1958, p. 22; Streekverbetering 1960, p.35. 
381 ABO, 1.823.116-1029. Toespraak Penders, 26-9-1957, p. 7. 
382 Streekverbetering 1960, p. 27. 
383 ABO, 1.823.116-1031. Agr.-soc. com., 22-12-1958; Streekverbetering 1963, p. 26. 
384 ABO, 1.823.116-1031. Agr.-soc. com., 16-12-1957. 
385 Streekverbetering 1963, p. 62. 
386 Streekverbetering 1960, p. 28; ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org., 14-1-1959; Venema, T., mondeling 22-
12-2020. 
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sociale werkgroep stimuleerde door praatavonden en gesprekken de oprichting van een 
vereniging van bedrijfsverzorging in 1963, die calamiteiten in het seizoen of ziekte op 
het bedrijf opving met tijdelijke arbeidsvoorziening (afb. 4.9).387 De werkgroep zag voor 
de afnemende vraag aan landarbeiders een oplossing in beroepen in de groeiende 
recreatie en nog te ontwikkelen industrie rond Borger.388 

Openlijk praten op een forumavond over de financiering bij bedrijfsopvolging en 
beloning van meewerkende kinderen had in 1961 in Drouwen, Buinen en Borger nog 
weinig  belangstelling.389 Maar twee uitwisselingsexperimenten, van echtparen naar 
Beesd en van jongeren naar Denemarken in 1962, waren zeer geslaagd, niet door het 
groot aantal deelnemers, maar door het onderlinge contact met vakgenoten.390   

Zoals de streekverbeteringscommissies bij hun werkzaamheden al hadden vernomen 
bleek ook bij het leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd in de gemeente Borger in 1961 dat 
de meeste inwoners nog steeds sterk op het eigen dorp waren gericht, behalve de 
inwoners van het dorp Borger (tabel 4.11). Borger scoorde volgens de onderzoekers 
door het voorzieningenniveau het hoogst op leefbaarheid bij de modern denkende mens 
en was van een boerendorp veranderd in een arbeiders- en middenstandsdorp. De 
traditioneel denkende bewoners hadden duidelijke voorkeur voor de kleinere knusse, 
landschappelijk fraaie dorpen, waar nog naoberschap was.391 Met name de oudere 
boeren en arbeiders in het dorp Borger waren nog onvoldoende aan de nieuwe 
omstandigheden aangepast, waarbij genoemd werd dat standsverschillen en het gebrek 
aan overleg tussen gelijksoortige verenigingen meespeelde. Voordat het dorp Borger zijn 
functie als streekcentrum kon vervullen was verbetering van het sociale klimaat nodig 
met behulp van maatschappelijk opbouwwerk.392  

 
387 ABO, 1.823.116-1030,1031. Fed. Org., Agr.-Soc. com., diverse notulen.  
388 Streekverbetering 1960, p. 28. 
389 Streekverbetering 1963, p. 60.   
390 Streekverbetering 1963, p. 61. 
391 Groot 1969, p. 47-49, 66, 111-114. 
392 Groot 1969, p. 15, 109, 114-115. 

Afb. 4.9. Links de loonwerker met een zelflossende wagen in een sleufsilo en rechts de combine aangeschaft door 
de werktuigenvereniging Buinen rond 1963. Hoewel de Technisch-Economische Commissie de bestaande 
werktuigenverenigingen te klein vond voor de aanschaf van grotere machines en aandrong op samenwerking 
duurde het nog tot 1990 voordat diverse werktuigenverenigingen samengingen. Bron: Streekverbetering 1963, p. 
48; Film 100 jaar WECO, Venema T., mondeling 22-12-2020.    
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Het positieve van de streekverbetering was volgens het Federatief Orgaan dat aan het 
einde van de streekverbetering onder de landbouwers toch een soort eenheid was 
ontstaan.393 Om deze eenheid na de streekverbetering te behouden startte in 1962 een 
agrarisch gesprekscentrum in Borger om de zesentwintig standsorganisaties en de 
coöperaties uit de streek met elkaar te laten communiceren.394    

Welzijn door cultuur 
De gemeente Borger vond dat cultuur ook bijdroeg tot veraangenaming van het verblijf 
ten plattelande. Daarom stelde de gemeente een culturele commissie in die het 
culturele leven voor alle bewoners stimuleerde, coördineerde tussen bestaande 
verenigingen en problemen oploste op cultureel gebied. De gemeente steunde deze 
commissie financieel.395  

De culturele commissie organiseerde meerdere geslaagde voorstellingen in het in 1960  
aan de Marslandenweg aangelegde openluchttheater De Speulkoel. Verder vroeg zij 
aandacht voor vrijetijdsbesteding, gezamenlijke viering van bevrijdings- en 
Koninginnedag, muzikale vorming bij kinderen, speelterreinen voor de jeugd, 
hangjongeren en het opstellen van een dorpsagenda. Verder werden school- en 
jeugdconcerten, voordrachtwedstrijden, lezingen, een optreden van het Nederlands 
kamerkoor, een schilderijententoonstelling, tekenwedstrijden voor schoolkinderen 
georganiseerd veelal in samenwerking met de werkgroep schoolhoofden en andere 

 
393 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org., 18-6-1962. 
394 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org., 19-9-1962, 5-11-1962.  
395 Streekverbetering 1960, p. 5. 

Dorpen Omgang Deurbel Op nieuw- Meedoen 
Bij 

ongeveer  Mediane Mediane  

  meest niet jaarsvisite gebeur- de helft score score 

  met de aanwezig   tenissen  of vaker  relatie- dorps- 

  buren     eigen naar patroon hecht- 

        dorp begrafenis   heid 

  % % % % % score score 

Borger 14,5 37,0 69,6 69,5 18,0 4 7 

Bronneger 25,0 81,2 93,8 50,0 100,0 1,5 9 

Buinen 31,1 71,7 87,7 82,9 58,4 2 9 

Drouwen 26,7 70,0 96,7 77,3 87,0 2 10 

Ees 22,7 72,7 77,2 85,7 88,0 2 10 

Eesergroen 12,5 75,0 100,0 80,0 100,0 1 10 

Ellertshaar 50,0 100,0 100,0 75,0 100,0 1,5 8 

Westdorp 30,0 60,0 100,0 55,0 90,0 2 8 

Tabel 4.11. Overzicht van de percentages van 382 geïnterviewden echtparen (van totaal 1.041 echtparen) in 1961 om 
de dorpsgerichtheid en de waardering van de leefbaarheid te onderzoeken. Eeserveen is door tijdgebrek niet 
geïnterviewd. Onder gebeurtenissen in het dorp werd verstaan kermis en toneeluitvoeringen. Met een rekenformule 
werd de score op relatiepatroon en dorpshechtheid bepaald. Hoe lager de score bij relatiepatroon hoe hoger de 
territoriale binding (hoger dan bijvoorbeeld via beroep, godsdienst of stand) en hoe hoger de score bij dorps-
hechtheid hoe hoger de emotionele gebondenheid aan de dorpsgemeenschap. Bron: Groot 1969, p. 16-17, 69-70.  
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culturele verenigingen. Vooral de jeugdconcerten en voordrachtwedstrijden waren een 
succes.396  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Invloed van de streekverbetering op het landschap  
De landbouwgrond was door maatregelen in de ruilverkaveling sterk verbeterd. De 
streekverbetering zorgde ervoor dat de landbouwers hun werkwijzen aanpasten zodat 
de productie van kwalitatief goed gras verhoogde, het aantal koeien en de 
akkerbouwproducten toenam. Hierdoor was een uitbreiding van de benodigde stal- en 
opslagcapaciteit nodig, waarvoor enkele silo’s, stallen en opslagruimten werden 
gebouwd. Door het beperkte aantal silo’s en stallen veranderde het landschap daardoor 
echter niet noemenswaardig. Gewijzigde werkmethoden, de toename van het aantal 
koeien, het verbeterde zaai- en pootgoed, het intensiever onderhoud van de gras- en 
bouwlanden en gewijzigde sier- en groentetuinen gaven wel een ander aanblik van het 
platteland. Verwaarloosd cultuurland oftewel natuurgrasland kwam bijna niet meer 
voor. Hier en daar stond al een melkmachine. De korenschoven die langdurig op het veld 
stonden verdwenen, omdat na het maaien voortaan stropakken werden gemaakt, die 
droog werd opgeslagen. Het beeld van de boer die met zijn paard op het land aan het 
werk was bleef na de streekverbetering nog tot zeker 1970, maar werd in rap tempo 
vervangen door de boer op de trekker. Symbool voor al deze wijzigingen was wellicht de 
800 ton silo voor het graan die in 1963 bij de Coöperatieve Zuivelfabriek werd gebouwd 
in Borger, die van een grote afstand te zien moet zijn geweest (afb. 4.11).397 De graansilo 
was indirect nodig door de ruilverkaveling en streekverbetering. 

 
396 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org., diverse notulen. 
397 Streekverbetering 1963, p. 6. 

Afb. 4.11. Het openluchttheater De Speulkoel. In 1960 door de Gemeentelijke Sociale Werkplaats aangelegd. 
Bron: ABO, BG010047; Streekverbetering 1958, p. 26.  
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4.7 Conclusie  
De plattelandsontwikkeling door de streekverbetering kan niet los gezien worden van de 
ruilverkaveling. De ruilverkaveling zorgde voor een goede basisinrichting en kwaliteit van 
het cultuurland voor de landbouw, de streekverbetering zorgde voorts voor een meer 
efficiënt gebruik van dit nieuwe land en voor modernisering en een hoger welzijn van de 
plattelandssamenleving.  

Opvallend bij  de streekverbetering  was de participatieve en breed maatschappelijke 
aanpak waarbij de gemeente Borger, de standsorganisaties en de local leaders een 
belangrijke rol hadden. De voorlichtingsmethodiek werd zorgvuldig aangepast aan de 
traditioneel ingestelde plattelandsgemeenschap van het zandgebied van Borger. Zowel 
de technische, de huishoudelijke, sociale als de culturele vernieuwing kregen aandacht, 
waarbij vele knelpunten werden aangepakt en opgelost.  

Meten en evalueren was bij de streekverbetering belangrijk om aan te tonen wat het 
effect was van de verschillende nieuwe agrarische en huishoudelijke werkwijzen en van 
de diverse voorlichtingsacties. De cijfers overtuigden de landbouwers en hun gezinnen 
dat de nieuwe werkmethoden loonden en toonden bij de Rijkslandbouwvoorlichtings-
dienst aan dat het geld nuttig was besteed. Tevens fungeerde de evaluatie van Borger 
weer als voorbeeld voor volgende streekverbeteringen. 

Vandaag de dag komt een streekverbetering enigszins belerend over. Echter was de 
destijds gehanteerde planmatige participatieve aanpak bijzonder vooruitstrevend. Ook 
de pogingen om alle landbouwers en verenigingen te laten samenwerken om de 
toentertijd zeer verzuilde maatschappij meer eenheid te geven waren lovenswaardig. 
Hoewel niet alle landbouwers konden worden bereikt, was de streekverbetering voor de 
plattelandsgemeenschap van Borger een grote stimulans om versneld te moderniseren. 
Mogelijkerwijs werkte dit na de streekverbetering door om de landbouw en de 
werkwijzen steeds verder te moderniseren. Nadelen echter van de steeds intensievere 
werkwijzen waren dat de biodiversiteit sterk afnam, maar daar stond men toen nog niet 
zo bij stil.  

Afb. 4.11. Links de Coöperatieve Zuivelfabriek in Borger in 1960 met daarnaast de Korenmalerij aan de 
Hoofdstraat en rechts de nieuwe silo die gebouwd werd achter de zuivelfabriek aan de Oosteresstraat in 1964. 
Bron: DA, LG0296305; ABO, BG010047.  
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Hoofdstuk 5 

Ruilverkaveling en streekverbetering 

Borger als cultureel erfgoed (2020) 

Afb. 5.1 In de ruilverkaveling Borger aangelegde houtwallen langs de Paardenkampenweg. Bron: Auteur, 2021. 
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Afb. 5.2 De landbouwgronden, die in 1965 in de ruilverkaveling vielen en in 2020 een andere functie hebben 
gekregen. De gemarkeerde terreinen vallen daardoor buiten de erfgoedbeoordeling van deze scriptie. In de 
voormalige groenlanden tussen Westdorp en Eesergroen en tussen Borger en Bronneger wordt de 
landbouwgrond ook als bouwland gebruikt (wit gekleurd). Bron: Esri Nederland, Kadaster, Topografische kaart 
2020; bewerkt door auteur.  
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5.1 Inleiding 
De tijd van de ruilverkaveling en streekverbetering Borger was een zeer dynamische tijd, 
waarin het platteland in een sneltreinvaart planmatig werd gemoderniseerd.398 Door de 
ruilverkaveling kreeg het landschap grotendeels zijn huidige vorm en aankleding. Zowel 
de ruilverkaveling als de streekverbetering vormen daarmee belangrijke onderdelen van 
de plaatselijke geschiedenis. Ruilverkavelingslandschappen werden echter lange tijd 
vaak beoordeeld als eentonig, rechtlijnig en als verwoestend voor het oude landschap. 
Deze jonge landschappen werden als cultureel erfgoed dan ook veelal laag 
gewaardeerd.399  

Inmiddels zijn de ruilverkaveling en streekverbetering in Borger meer dan vijfenvijftig 
jaar geleden afgerond. Bij oudere bewoners zijn die nog wel bekend, maar waarschijnlijk 
kennen de meeste bewoners het verhaal erachter niet of slechts op hoofdlijnen. Deze 
scriptie is een eerste stap om het erfgoed van de ruilverkaveling en streekverbetering 
weer onder de aandacht te brengen. Hopelijk krijgt dit erfgoed hierdoor meer 
bekendheid en komt er mogelijk ook meer erkenning en waardering voor.400 Het gaat 
daarbij zowel om het materiele als het immateriële erfgoed. Het materiele erfgoed is het 
fysieke tastbare erfgoed aangelegd in de ruilverkaveling, zoals de wegen, de gebouwen 
en het groen en het immateriële erfgoed is het niet-tastbare, het verhaal van de 
ruilverkaveling en streekverbetering.401  

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de wijze waarop erfgoed wordt beoordeeld, 
daarna op de huidige toestand van het ruilverkavelingsblok Borger, waarna op de 
waarde van de ruilverkaveling en de streekverbetering Borger als erfgoed wordt 
ingegaan.  

5.2 Achtergrond van het waarderen van cultureel erfgoed 
Om de ruilverkaveling en streekverbetering te kunnen waarderen is gekeken hoe het 
waarderen van erfgoed in zijn werk gaat. Waardering blijkt bij de zorg voor ons erfgoed 
al eeuwen een belangrijke, maar complexe factor. Met de komst van de 
Monumentenwet in 1961 en later de Wet op behoud van Cultuurbezit in 1984 werd 
door erfgoedprofessionals gezocht naar een methodische waardering, waarbij de 
erfgoedwaarde werd bepaald op basis van geschiedkundige kennis, diverse 
beoordelingscriteria en door erfgoed onderling te vergelijken.402 Als beoordelingscriteria 
werden bijvoorbeeld cultuur-, architectuur- of stedenbouwkundige historische waarde, 
ouderdom, gaafheid, zeldzaamheid en ensemblewaarde gehanteerd. Gaafheid gaf 
daarbij de mate van ongeschondenheid of volledigheid aan, zeldzaam was een object als 
het bijzonder was ten opzichte van andere objecten of gebieden en erfgoed had 
ensemblewaarde als meerdere erfgoedobjecten samen een bijzonder en karakteristiek 
geheel vormden.403 

 
398 Niemeijer 2016, p. 3, 9. 
399 Niemeijer 2016, p. 3, 9. 
400 Niemeijer 2016, p. 3, 9. 
401 RCE 2014 brochure, p. 4-5. 
402 RCE juni 2014, p. 11-13. 
403 RCE september 2014, p. 8-9; RCE 2019, p. 8;  
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Was een gebouw, tuin of landschap eenmaal officieel betiteld als monumentaal erfgoed, 
dan diende dit cultureel erfgoed beschermd te worden tegen nieuwe ingrijpende 
maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. De eigenaar diende zorg 
te dragen voor het erfgoed en voor het behoud hiervan werd door de overheid 
financiële middelen beschikbaar gesteld.404 Hierdoor was het belangrijk om te bepalen 
welk erfgoed wel en niet in stand werd gehouden. Om dit te beoordelen werden voor 
het materiële erfgoed per discipline verschillende waarderingsmethodieken ontwikkeld, 
bijvoorbeeld de waarderingscriteria Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, die 
voldeden aan de maatstaven voor wetenschappelijk onderzoek en controleerbaar, 
logisch en consequent waren (afb. 5.3).405  

De laatste decennia, ongeveer vanaf 1975, kreeg beleving in de erfgoedzorg steeds meer 
betekenis. Bij het waarderen werd nu ook gekeken naar belevingswaarde, schoonheid in 
uiterlijk, gebruikswaarde en marktwaarde. Daarmee kreeg ook immaterieel erfgoed 
erkenning. De betekenis van erfgoed nam toe door het verhaal erover te vertellen, 
waardoor er ook meer verbinding tussen erfgoedprofessionals en burgers kwam. 
Beleving is echter subjectief en verschilt van persoon tot persoon.406 

Erfgoed wordt tegenwoordig steeds meer als uitgangspunt genomen voor ruimtelijke 
ontwikkelingen, waarbij behoud door ontwikkeling de leidraad is om samen te zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en naar inkomsten. Ook wordt 
steeds meer getwijfeld aan een scheiding tussen een hoge en lage waardering van 
erfgoed als te beschermen of niet, omdat het soms beter kan zijn om waardevol erfgoed 
verder te ontwikkelen en omdat weinig waardevol erfgoed juist door ontwikkeling 
betekenisvoller kan worden.407  

  

 
404 RCE september 2014, p. 11-13; RCE 2019, p. 7. 
405 RCE juni 2014, p. 40. 
406 RCE juni 2014, p. 39-41. 
407 RCE juni 2014, p. 40, 43. 

Afb. 5.3 Links: De waarderingscriteria Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), die ook voor historische 
geografie en bouwkunde worden gebruikt. De waardering wordt door de beleefde, fysieke en inhoudelijke kwaliteit in 
beeld gebracht. Deze kwaliteiten worden door waarderingscriteria gemeten. Rechts het waarderingsschema verloopt 
trapsgewijs. Bron: RCE september 2014, p. 8-9. 
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5.3 Huidige toestand van het voormalige ruilverkavelingsblok Borger 
Voordat de ruilverkaveling en streekverbetering op hun erfgoedwaarde worden 
beoordeeld, wordt de huidige toestand van het gebied beschreven om de gaafheid van 
het ruilverkavelingsgebied te bepalen en om gebieden uit te sluiten van de beoordeling. 
Dit omdat vele ontwikkelingen na 1965, zoals bebouwing, de aanleg van sport- en 
recreatieterreinen, bos- en natuurontwikkeling en bedrijvigheid zoals de zandwinplas bij 
Ellertshaar en het bedrijventerrein bij Borger ten koste gingen van de landbouwgronden 
(afb. 5.2).408 Ook werkten in verhouding steeds minder inwoners in de landbouw, 
hoewel het inwonersaantal in het gebied van de voormalige gemeente Borger tussen 
1960 en 2020 met 3.000 inwoners steeg.409  

Bebouwing 
Na de ruilverkaveling werden in de dorpen landbouwgronden gebruikt voor 
woningbouw. Rond de dorpen Borger en Buinen werden woonwijken op de essen en de 
groenlanden aangelegd.410 Ook de in 1965 gebouwde graansilo werd  gesloopt en 
maakte plaats voor woningbouw.411  

Recreatie 
Vanaf ongeveer 1960 nam door de verkorte werkweek, de hogere welvaart en de betere 
vervoers- en ontsluitingsmogelijkheden het toerisme in de gemeente Borger toe.412 Op 
meerdere bos- en landbouwpercelen kwamen daarom recreatiewoningen en 
kampeerterreinen, zoals bijvoorbeeld het Bungalowpark Drouwenerzand en het Bospark 

 
408 www.topotijdreis.nl, tijdschalen 1970 tot en met 2020, geraadpleegd 14-3-2021. 
409 ABH, Provincie Drenthe bibliotheek 32E39, 1966. Gemeente Borger, p. 3; www.borger-odoorn.nl, 
Gemeentegids Borger-Odoorn 2020-2021, p. 16. 
410 www.topotijdreis.nl, tijdschalen 1970 tot en met 2020, geraadpleegd 14-3-2021. 
411 Waarneming auteur. 
412 PPD 1957-35, p. 1. 

Afb. 5.4 Hermeandering van het Voorste Diep in het natuurgebied Mandelanden. Dit natuurgebied is aangelegd 
als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Foto vanaf de Schoolstraat genomen tussen Ees en Westdorp 
richting Borger. Bron: Auteur, 2020. 
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Lunsbergen413 In 1976 werd voor de recreatie een landschapsplan ontworpen en 
uitgevoerd, waarbij de zijtak van het kanaal Buinen-Schoonoord bij Ellertshaar werd 
gedempt, de visplas Eeserveen werd gegraven en diverse beplantingen werden 
aangelegd.414 Ook hebben een aantal landbouwbedrijven in het voormalige 
ruilverkavelingsgebied Borger tegenwoordig naast hun boerenbedrijf een minicamping.  

Bos- en natuurontwikkeling  
Rond de jaren ’70 en ’80 ontstonden landelijk grote discussies over het ruilverkavelings-
landschap. Dat kwam doordat in ruilverkavelingen de landschappen teveel op elkaar 
waren gaan lijken, de bodems te weinig variatie hadden, waardoor de flora en fauna 
sterk waren verarmd.415 Vanaf toen kregen natuur, landschap, cultuurhistorie en 
recreatie een grotere stem in de ruilverkavelingen.416 Daarnaast waren er vanaf 1988 
diverse regelingen van de overheid om landbouwgrond uit de productie te nemen voor 
de aanplant van bos. Na 2000 veranderde dit in het realiseren van nieuwe natuur of bos 
op landbouwgrond.417 In het ruilverkavelingsblok Borger werden toen enkele bossen 
aangelegd, waarvan sommige alweer zijn verdwenen.418  
Ook werd natuur aangelegd in het kader van het Natuurnetwerk Nederland (NN). Het 
riviertje het Voorste Diep en de bijbehorende groenlanden tussen Westdorp en Ees 
werden daarbij gedeeltelijk heringericht, waarbij natuuraanleg werd gecombineerd met 
waterberging, verbetering van de landbouwstructuur en de aanleg van recreatievoor-
zieningen.419 Het riviertje dat in de ruilverkaveling was genormaliseerd, meandert nu 
weer. Dat betekent dat het ruilverkavelingslandschap in het natuurgebied de 
Mandelanden dan ook niet meer herkenbaar is (afb. 5.4).  

Kavelruil Westdorp 
In het voormalige ruilverkavelingsgebied Borger zijn kleine inrichtingswijzigingen gedaan 
tijdens de planmatige kavelruil Westdorp (afb. 5.5). De kavelruil had als doel de 
landbouwstructuur te verbeteren en tevens om de gronden voor het natuurgebied de 
Mandelanden beschikbaar te krijgen.420 Door deze kavelruil wisselde in 2009 382 
hectare grond van eigenaar, waardoor de verkavelingssituatie sterk verbeterde. Verder 
kwamen enkele kavels tijdelijk bos weer beschikbaar voor de landbouw, werden diverse 
dammen geplaatst, sloten gegraven en gedempt, vonden kleine kavelwerken plaats, 
werd een nieuw bedrijf gebouwd en een bedrijf van elders ingeplaatst. Voor het 
natuurgebied Mandelanden kwam vierenzeventig hectare beschikbaar.421 Doordat het in 
deze kavelruil slechts om kleine landschappelijke ingrepen ging, heeft de kavelruil weinig 
invloed gehad op de hoofdlijnen van de inrichting van het ruilverkavelingslandschap met 
uitzondering van het natuurgebied Mandelanden (afb. 5.4, 5.5).  

 
 

 
413 www.delpher.nl, Provinciale Drentsche en Assercourant, 18-11-1959. Geraadpleegd 14-2-2021. 
414 Berg H., mondeling 20-1-2021. 
415 Kerkstra 1988, p. 90. 
416 Andela 2000, p. 212-214. 
417 Jansen 2004, p. 3-9. 
418 APR, Evaluatie kavelruil Westdorp; Ervaring auteur. 
419 www.provincie.drenthe.nl, nieuws-hunze, landschapsvisie; geraadpleegd 10-2-2021. 
420 Roelfsema P., mondeling 10-2-2021; APR, nieuwsbrieven Kavelruil Westdorp. 
421 DLG 2009. 
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Landbouw 
Ondanks alle bovengenoemde ontwikkelingen is op het zandgedeelte van de voormalige 
gemeente Borger de landbouw nog steeds sterk beeldbepalend voor het landschap. De 
landbouw ontwikkelde zich na de ruilverkaveling en streekverbetering door verdere 
intensivering, schaalvergroting en specialisatie.422 Het specifieke gebruik van de 
groenlanden, de essen en de veldgronden veranderde daarbij. Op de essen worden nu 
naast aardappelen en graan ook lelies en graszoden geteeld en de groenlanden worden 
ook gedeeltelijk gebruikt voor akkerbouw (afb. 5.2).423 Omdat het landbouwkundig 
gebruik echter per jaar kan wisselen, wordt bij de erfgoedwaardering niet verder op het 
type agrarisch gebruik ingegaan.   

Dat in het ruilverkavelingsblok Borger het aantal landbouwbedrijven sterk daalde door 
intensivering en schaalvergroting is niet van belang voor de beoordeling van de 
erfgoedwaarde, maar wel voor het inzicht in het huidige landbouwgebied. Van de 306 
landbouwbedrijven in 1965 bleven in 2019 nog slechts vijfenvijftig bedrijven over (tabel 
5.1), waarvan zesentwintig rundveebedrijven en zes gemengde bedrijven.424 De 
landbouwbedrijven groeiden naar een gemiddelde oppervlakte landbouwgrond van 
boven de dertig hectare.425 De melkveebedrijven van tegenwoordig hebben 
ligboxenstallen, doorloopmelkputten en melkrobots. Landelijk gezien steeg de 
rundveestapel per rundveebedrijf van dertien stuks in 1950 tot honderdzestig stuks in 
2016.426 De landbouw is dus in de loop van de jaren behoorlijk gewijzigd. Op het 
landschap hebben vooral de steeds grotere bedrijfsgebouwen invloed.    

 

 
422 https://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/artikel/item/10828655/Schaalvergroting-en-
specialisatie-neemt-toe; https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/09/sterke-schaalvergroting-in-de-
landbouw-sinds-1950 
423 Eigen waarneming auteur juni 2020. 
424 Vestigingslijst bedrijven 2019 met hoofdberoep en/of nevenberoep landbouw, gemeente Borger-
Odoorn, 8-2-2021.   
425 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/09/sterke-schaalvergroting-in-de-landbouw-sinds-1950 
426 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/09/sterke-schaalvergroting-in-de-landbouw-sinds-1950 

Afb. 5.5 Planmatige kavelruil 
Westdorp.  
Bron: APR; Nieuwsbrief 6 Kavelruil 
Westdorp, 2009. 
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5.4 Waardering van de ruilverkaveling en streekverbetering Borger 
Beoordelingsmethoden 
De bepaling van de erfgoedwaarde van de ruilverkaveling en streekverbetering Borger 
kan volgens verschillende methoden plaats vinden. In deze scriptie is gekozen om twee 
methoden uit te werken, namelijk een waardering volgens de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie en een beoordeling aan de hand van verschillende vragen, die 
door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn opgesteld voor de waardering van 
Wederopbouwgebieden.427  

Waardering door middel van vragen 
De methode voor de waardering van Wederopbouwgebieden door middel van vragen is 
geschikt voor de waardering van agrarische cultuurlandschappen en vindt op een hoog 
schaalniveau plaats.428 Door de vragen te beantwoorden over de ruilverkaveling en 
streekverbetering Borger wordt in het kort de geschiedenis en bijzonderheden hiervan 
beschreven. Het blijkt dat Borger voor zijn tijd bijzonder was, als één van de vijf 
proefruilverkavelingen voor bedrijfsvergroting en tevens één van de eerste 
ruilverkavelingen nieuwe stijl (afb. 5.6). Daarnaast worden ook de kenmerkende 
aardkundige waarden en ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap, die in de 
ruilverkaveling Borger zijn behouden, hoog gewaardeerd. Hoewel deze methode redelijk 
subjectief is, is de conclusie aan de hand van deze vragen dat de ruilverkaveling en de 
streekverbetering Borger representatief zijn voor de jaren 1955-1960 en dat het belang 
voor de landbouw en de landbouwwetenschap groot was.  

Bij de waardering van erfgoed is naast de materiële waardering ook de immateriële 
waardering belangrijk. De ruilverkaveling Borger is representatief voor de 
ruilverkavelingen uit de jaren 1955-1960 en landelijk gezien bijzonder, omdat het één 
van de vijf proefruilverkaveling voor bedrijfsvergroting en één van de eerste 
ruilverkavelingen nieuwe stijl was. Tevens vond een streekverbetering plaats, wat 
destijds ook vrij nieuw was. Het landbouwkundig belang was daarbij groot zowel voor 
Nederland als voor de streek rond Borger. Borger werd destijds vanuit het hele land en 
het buitenland nauwlettend gevolgd bij haar vooruitstrevende ontwikkelingen. Het 
verhaal van de ruilverkaveling en streekverbetering als immaterieel erfgoed wordt 
daarom hoog gewaardeerd. 

 

 
427 Niemeijer 2016, p. 266-267. 
428 RCE juni 2014, p. 33; Niemeijer 2016, p. 19. 

Jaar  
Nederland 

  
Ruilverkavelingsblok  

Borger 

1955 319.000 383 

1965 264.000 306 

1977 155.000 166 

1983 139.000 148 

2000   97.000 onbekend 

2019   53.000 55 

Tabel 5.1 Aantal landbouwbedrijven in het 
betreffende jaar in Nederland en in het 
ruilverkavelingsblok Borger.  
Bron: https://opendata.cbs.nl/; landbouwtelling 2020 
per gemeente 1899-1999, 8-2-2021; DA, 0923-7668. 
Stageverslag 1984, p. 4; Vestigingslijst bedrijven 2019 
met hoofdberoep en/of nevenberoep landbouw, 
gemeente Borger-Odoorn, 8-2-2021.   
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Afb. 5.6 Beoordeling met vragen opgesteld door de RCE. De vragen die niet van toepassing op Ruilverkaveling 
Borger zijn, zijn weggelaten. Bron: Niemeijer 2016, p. 266-267. 
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Het verhaal van de ruilverkaveling en streekverbetering Borger is een belangrijk 
onderdeel van de plaatselijke geschiedenis en kan worden betiteld als immaterieel 
erfgoed. Van de ruilverkaveling zijn echter vele materiële erfenissen, die het verhaal 
vertellen. De streekverbetering had vooral veel invloed op het welzijn van de agrarische 
gezinnen en de werkmethoden van de landbouwers. Die zijn nu niet meer zichtbaar. 
Aangenomen wordt dat ook de inrichting van de woonhuizen en de veestallen van 
weleer, inmiddels grotendeels zijn gemoderniseerd. Waarschijnlijk resteren van de 
streekverbetering slechts de bijgebouwen, zoals veestallen en/of aardappel-
opslagschuren. Een nader onderzoek hiernaar is voor deze scriptie niet uitgevoerd.  

Waardering volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
Om de ruilverkaveling Borger op een lager schaalniveau te waarderen, worden de 
landschapsonderdelen, zoals de wegen, de waterlopen, het groen, de bebouwing en de 
verkaveling elk apart beschreven. Per onderdeel wordt daarna een waardering in cijfers 
bepaald voor de beleving, de fysieke en inhoudelijke kwaliteit aan de hand van 
waarderingsschalen (tabel 5.2).429  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegen  
Het plan van wegen- en waterlopen maakte de Plaatselijke Commissie in samenwerking 
met de Cultuurtechnische Dienst, zoals vele ruilverkavelingsplannen uit die tijd. Het 
ruilverkavelingsplan werd aangepast aan de plaatselijke landschappelijke omstandig-
heden, maar van zeldzaamheid zoals bedoeld bij een erfgoedwaardering kan niet echt 
worden gesproken.  

In 2020 is het wegenpatroon nog nagenoeg gelijk is aan de situatie na aanleg in 1965 
(afb. 5.9). Bij de aanleg van het natuurgebied Mandelanden is één landbouwweg  
vervallen, namelijk de Zwierhoornsweg, die in het beekdal van het Voorste diep lag 

 
429 Witteveen+Bos 2009, p. 16-26. 

Afb. 5.7 Typische ruilverkavelingsweg van drie meter breed met smalle bermen en bermsloten.  Zicht op 
de Molenweg richting Drouwen. Bron: P. Wilkens, 2020. 
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tussen Westdorp en Ees. De wegen hebben nog steeds het oorspronkelijke uiterlijk van 
drie meter breed, een betonklinkerverharding met aan weerszijde smalle bermen en 
bermsloten (afb. 5.7). Door de bewuste keuze van de gemeente Borger voor 
betonklinkers zijn de ruilverkavelingswegen in het ruilverkavelingsblok Borger goed 
herkenbaar en ook opvallend in vergelijking met andere ruilverkavelingsgebieden in 
Drenthe, waar veelal geen betonklinkers werden gebruikt.430    

De hoofdlandbouwwegen, de Strengenweg en de Schoolstraat zijn niet lang geleden 
voorzien van nieuwe betonklinkers. Ze hebben daarbij hun karakteristieke uitstraling  
behouden, alhoewel op de Strengenweg voor een afwijkend type klinker is gekozen.431 
De andere verharde landbouwwegen zijn nog zeer authentiek, maar verkeren in een 
slechte onderhoudsstaat (afb. 5.7) door onvoldoende onderhoud, maar ook omdat de 
wegen niet bestand zijn tegen het steeds zwaarder wordende landbouwverkeer. De 
landbouwwegen categorie C, de zandwegen, hebben een redelijk onderhoudsniveau. De 
beoordeling van de wegen is als groep uitgevoerd omdat de beoordelingen per weg niet 
veel verschillen.   

Waterlopen 
Ook het in de ruilverkaveling aangelegde waterlopenstelsel is nog duidelijk herkenbaar, 
waarbij zowel de ligging als de profielen weinig zijn gewijzigd (afb 5.8). De 
detailafwatering is door de kavelruil Westdorp, de woningbouw in het dorp Borger en 
langs het kanaal tussen Borger en Bronneger wel enigszins gewijzigd (afb. 5.9). De 
hoofwaterloop is anders ingericht in het natuurgebied Mandelanden en door de 
zandwinplas in Ellertshaar zijn enkele waterlopen vervallen (afb 5.2, 5.9). Het destijds 
aangelegde afwateringssysteem waarbij zowel waterinvoer als -afvoer plaats vond, was 
niet uniek in Drenthe of Nederland. De onderhoudsstaat van de watergangen is goed.  

 
430 Hanskamp B., mondeling 22-6-2020. 
431 Postema P., mondeling 22-2-2021. 

Afb. 5.8 Hoofdwatergang Voorste Diep vlak voor het natuurgebied Mandelanden is aangelegd in de ruilverkaveling. 
Deze waterloop sluit aan op afbeelding 5.4. Foto vanaf de Schoolstraat tussen Ees en Westdorp richting Eesergroen. 
Het bosje dat grenst aan de watergang dateert van na de ruilverkaveling. Bron: Auteur, 2020. 
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Afb. 5.9 De ruilverkavelingswegen en waterlopen in 2020 ten opzichte van de situatie in 1965. Slechts één weg verviel en 
enkel hoofdwaterlopen; één door de zandwinplas en twee door natuurontwikkelingen. Ten noorden van Borger zijn 
meerdere waterlopen vervallen. De Schoolstraat en de Strengenweg zijn inmiddels van nieuwe klinkers voorzien. De 
meeste landbouwwegen zijn sinds 1965 niet gewijzigd. Bron: Esri, topografische kaart 2020, bewerkt door auteur, 2020. 
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Groen 
Ook het landschapsplan is niet zeldzaam maar wel karakteristiek. Harry de Vroome had 
wel vele landschapsplannen in Noord-Nederland ontworpen, maar bij de 
landschapsplannen ging hij altijd uit van de plaatselijke landschapsopbouw. Vandaar dat 
elk plan redelijk uniek werd. Het landschapsplan bestond in Borger slechts uit 
wegbeplantingen en erfbeplantingen maar de ruimtelijke filosofie, die aan het plan ten 
grondslag lag, is nu nog goed herkenbaar (afb 5.11). Het beplantingsplan van destijds is 
in hoofdlijnen nog steeds intact en de aanplant van toen is herkenbaar aan de vele 
eikenbomen van dezelfde dikte. Naast eiken werden ook berken, elzen en lindebomen 
geplant. De nu nog aanwezige beplanting wordt op kaart (afb 5.11) en met behulp van 
foto’s weergegeven. De randen van de beekdalen werden met beplanting 
geaccentueerd, min of meer geïnspireerd op de situatie rond 1900, waarbij ook enkele 
houtwallen dwars op de beekdalen werden gehandhaafd of hersteld (afb. 5.1, 5.14, 
5.15). De beekdalen en de essen zelf bleven nagenoeg onbeplant (afb. 5.10 en 5.14). 
Ook de essen werden met groen omlijst (afb. 5.10 en 5.13). Vooral de dorpen werden 
voorzien van extra groen evenals de overgang van de dorpen naar de essen (afb. 5.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijk zijn destijds niet alle geplande bomenrijen met eiken langs het kanaal Buinen-
Schoonoord aangeplant. Van deze aanplant is slechts een rij over en enkele verspreid 
staande solitaire eiken (afb. 5.13). Langs het kanaal meer richting Westdorp werd vooral 
singelbeplanting aangeplant, die nu nog zeer herkenbaar is. Bij de singelbeplanting is 
vooral de variatie van het aantal struikensoorten sterk gereduceerd. Diverse singels 
worden overwoekerd door Amerikaanse vogelkers. Verder wordt de destijds aangelegde 
singelbeplanting overwegend te breed voor de smalle bermen en zijn daardoor enkele 
singelbeplantingen omgevormd naar gras voor een goedkoper beheer en soms resteren 
daardoor alleen nog de bomen (afb. 5.11, 5.16).432  

 
432 Eigen waarneming auteur, juni 2020. 

Afb. 5.10 Esrandbeplanting van de Kampenesch ten oosten van Drouwen. Opvallend is aan de rechtse kant de rij 
van negen lindebomen met een rijk gevarieerde onderbeplanting die naar links toe overgaan in een beplanting 
van berk en eik.  De lindebomen werden waarschijnlijk op het beplantingsplan aangegeven omdat deze bomen 
grensden aan een boerenerf. Bron: Auteur, 2020. 
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Afb. 5.11 De beoordeling van het ruilverkavelingsgroen. Beplanting heeft een beoordeling hoog karakteristiek als 
het groen in 2020 nog min of meer in de oorspronkelijke staat aanwezig is, midden indien de structuur van het 
groen herkenbaar aanwezig is maar de hoedanigheid sterk gewijzigd is en laag als de beplanting verwijderd of 
niet meer herkenbaar aanwezig is. Bron: Esri, topografische kaart 2020, inventarisatie door auteur, 2020. 
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Afb. 5.x Houtwallen aangeplant bij de Paardenkampenweg. Restanten van oude houtwalstructuren werden 
opgenomen in nieuwe houtwallen. Bron: Auteur, 2020. 
 

Afb. 5.x Links de eikenrijen in het dorp Bronneger. Rechts de enige rij eiken langs het kanaal Buinen-Schoonoord, die 
nog gehandhaafd is. Bron: Auteur, 2020. 
 

Afb. 5.14 Zicht op het open beekdal ten noorden van Borger vanaf de zandweg Weg van de Westerlanden. Het 
beekdal is omzoomd door singelbeplanting van voornamelijk eik en els met gevarieerde onderbeplanting waarvan 
een groot aandeel Amerikaanse vogelkers. Bron: Auteur, 2020. 
 

Afb. 5.13 Links een rij eikenbomen als esrandbeplanting van de Zuideresch van Buinen en rechts een karakteristieke 
eikenbomenrij langs het kanaal Buinen-Schoonoord. De overige eikenbomen die op het landschapsplan stonden 
werden of niet geplant of zijn inmiddels gekapt. Bron: Auteur, 2020. 

Afb. 5.12 Bronneger werd een groen dorp na de ruilverkaveling. Het landschapsplan voorzag in een eenvoudig plan 
van drie rijen eikenbomen in bermen van gras. Bron: Auteur, 2020. 
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Nu de beplanting van de ruilverkaveling volwassen is, blijkt pas de impact van het 
landschapsplan van toen. Het landschap is ruimtelijk meer aangekleed en heeft zijn kleinschalige 
karakter gedeeltelijk weer teruggekregen. Het groen accentueert de oude opbouw van het 
landschap zoals het bouwland op de essen, de graslanden in de beekdalen en heeft de dorpen 
veel groener gemaakt. Eigenlijk kan worden gesteld dat in de ruilverkaveling een uitgekiende en 
belangrijke groenstructuur is gerealiseerd, die het landschap nu vorm geeft. Zonder deze 
aanplant destijds zou het landschap van nu er heel anders uit hebben gezien (afb. 5.17).     

In de ruilverkaveling werden bij zesentwintig boerderijen erfbeplanting aangelegd. Ook deze 
erfbeplantingen zijn inmiddels volwassen. Karakteristiek was de groene omlijsting van het erf 
met inheemse struiken en bomen. Inmiddels zijn aan de Strengenweg enkele landbouwbedrijven 
vanaf de weg niet meer zichtbaar door het vele groen. Bij uitbreiding van de bedrijven aan de 

Afb. 5.15 Houtwallen bij de Paardenkampenweg. Restanten van oude houtwalstructuren werden opgenomen in 
nieuwe houtwallen. Bron: Auteur, 2020. 
 

Afb. 5.16 Singelbeplanting in de berm aan de Ruigebultsweg. Onderhoudstechnisch is de berm te smal voor dergelijke 
beplanting en voor de huidige landbouwmachines zijn de bomen onvoldoende opgekroond. De betonklinkerweg 
heeft spoorvorming door zware landbouwvoertuigen, waarvoor deze wegen niet geschikt zijn. Bron: Auteur, 2020. 
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achterzijde met nieuwe schuren lijkt tegenwoordig niet altijd voldoende aandacht aan de 
erfbeplanting te worden besteed (afb 5.18). 

 

Afb. 5.17 In 1974 (boven) was het zicht op het beekdal en kanaal Buinen-Schoonoord vanaf de Eilandenweg te Buinen 
richting het Westen nog vrij kaal en open. In 2020 (onder) omzoomt de inmiddels volwassen beplanting het beekdal. 
Deze heeft zo grote impact op het landschap en maakt het kleinschaliger. De glooiing lijkt in 1974 beter zichtbaar dan 
in 2020, maar in werkelijkheid is deze nog steeds goed zichtbaar. Bron: 1974: www.drentsarchief.nl beeldbank 
LG1547402; 2020: P. Wilkens.  
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Afb. 5.18 Zicht op de Strengenweg vanaf de Vorrelsweg. Boven de situatie in 1959 en onder de situatie in 2020. De 
beplanting is in 1959 nog niet aangebracht en ook de achtergrond is nog vrij open. In 2020 is de Strengenweg 
aangekleed met volwassen groen. De bedrijfsuitbreidingen zijn goed zichtbaar. Een groene inpassing zou wenselijk en 
passend zijn bij de opzet van de Strengenweg. Aan de linkerkant van beide foto’s is de genormaliseerde 
hoofdwatergang van het Voorste Diep, die ten zuiden van de Strengenweg loopt. Bron: 1959: www.drentsarchief.nl 
beeldbank LG0295906; 2020: P. Wilkens. 
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Gebouwen 
Van de vijfentwintig ruilverkavelingsboerderijen, waren de meeste gebaseerd op 
moderne naoorlogse boerderijen met een gelede vorm zoals de kop-romp en de kop-
hals-romp typen, waarbij de woonfunctie werd gescheiden van de bedrijfsfunctie. Ook 
werden enkele meer traditionele typen gebouwd, waarvan het woonhuis met het 
stalgedeelte één geheel vormden. Voor deze scriptie is niet nader onderzocht welke 
architecten en aannemers voor de boerderijen werden ingeschakeld. De boerderijen 
met het nokruitje in de stal hadden volgens bewoners van de Strengenweg een architect 
en aannemer die door de Heidemij werd geregeld.433 Of dat voor alle boerderijen met 
een nokruitje geldt, kan pas worden bevestigd na verdiepend archiefonderzoek, omdat 
ook aan de Bosweg een stal met een nokruitje is waargenomen. Interessant zou ook zijn, 
om te weten of het nokruitje karakteristiek is voor de ruilverkaveling Borger. 

De kop-romp boerderijen waren gebaseerd op de Friese kop-rompboerderij, waarvan 
rond 1930 al boerderijen in Drenthe werden gebouwd.434 Echter kregen de 
ruilverkavelingsboerderijen in het blok Borger toch een heel ander uiterlijk. Deze gelede 
boerderijtypen leken vooral op de boerderijtypen die rond 1943-1953 in het oosten van 
de Noordoostpolder werden gebouwd, met name de zogenaamde cultuur- of 
ontginningsboerderij type S6 en de pachterswoning type B (afb. 5.19, 5.20) en 
combinatievormen hiervan.435 Het pachterswoningtype leek het meest op een 
burgerwoning. In het ruilverkavelingsblok Borger kregen de daken echter een grijze kleur 
en geen rode zoals in de Noordoostpolder. Opvallend zijn verder de terugliggende 
voordeuren met sierlijsten, verschillende afmetingen van de ramen en de eenvoudige 
vormen. Bij het type cultuurboerderij werden daarbij vooral traditionele materialen, 

 
433 Haandrikman J., mondeling, 7-2-2020;  Lamberts 2007, 54-56. 
434 Stenvert 2001, p. 48, 61 66, 84; Viewer gemeente Borger-Odoorn, bouwjaar kop-rompboerderijen. 
435 Lamberts 2007, 54-56. 

Afb. 5.19 Strengenweg 10 en 12 (achter het groen) zijn beide kop-rompboerderijen, type cultuur- of 
ontginningsboerderij S6 gebouwd in opdracht van de  Heidemij. Karakteristiek voor deze boerderijen is het nokruitje 
in de stal en de grijze daken. Zie voor de situatie in 1959 afb. 3.11. Bron: Auteur, 2021. 
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zoals baksteen, dakpannen en hout gebruikt. Mede door de steilere dakvorm en de 
dakkapellen lijkt deze bouwstijl het best te passen bij een sobere variant van de 
traditionele Delftse School, omdat siermetselwerk ontbreekt. Het type pachterswoning 
heeft daarnaast meer kenmerken van het Nieuwe Bouwen, een bouwstijl waarbij het 
dak minder stijl is en nieuwe bouwmaterialen werden gebruikt, zoals bijvoorbeeld 
asbest op de daken van de stallen.436  Aan de Strengenweg is aan het begin en aan het 
eind van de straat een pachterstypeboerderij van rode bakstenen (afb. 5.20). Aan de 
Stroetendijk, Turfdijk en de Schoonloërstraat zijn ook soortgelijke kop-hals-romptypen 
gebouwd, maar die lijken meer op combinaties van het cultuur- en pachterstype en 
hebben een meer gelige baksteen (afb 5.21). Wellicht ligt ook hier een filosofie aan ten 
grondslag.  

Langs de Schoonloërstraat is een boerderij gebouwd volgens het Agrobouwsysteem, 
met een dubbel woonhuis (afb 5.22).437 In het begin van de jaren ’50 werd de 
architectengroep Agrobouw opgericht, die zich richtte op een goedkoop, flexibel 
ontwerp voor een efficiënte, functioneel vormgegeven boerderij. De bouwdelen waren 
zo veel mogelijk gestandaardiseerd en flexibel in te richten.438 

Bij een QuickScan van de huidige toestand blijkt dat de woningen (de koppen) van veel 
boerderijen gemoderniseerd zijn door aan- en verbouwingen en dat enkele boerderijen 
aan de Strengenweg zijn vervangen door nieuwe boerderijen. De overgebleven kop-
romp en kop-hals-romp zijn karakteristiek voor het ruilverkavelingsgebied Borger, maar 
niet zeldzaam in Nederland. Dergelijke boerderijen werden in meerdere ruilver-

 
436 Lamberts 2007, p. 17; www.emmeloord.info, nop-boerderij; https://erfgoedbekeken.nl/bouwstijlen-
nederland/; www.canonnoordoostpolder.nl/iv-bebouwd/15-architectuur; www.emmeloord.info, 
cultuurboerderij, geraadpleegd 6-1-2021. 
437 ABO, 1.823.116-1030. Fed. Org, 23-10-1959. 
438 Lamberts 2007, p. 71. 

Afb. 5.20 Strengenweg 11 is een kop-hals-rompboerderij, type pachterswoning B. De pachterstype boerderijen aan de 
Strengenweg staan aan het begin en aan het eind van de straat (Strengenweg 2 en 11). Deze kregen muren van rode 
bakstenen. (vergelijk met 1959 afb. 3.13) Bron: Auteur, 2021. 
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kavelingen in Nederland gebouwd. De Agrobouw boerderij is de enige in het 
ruilverkavelingsblok Borger en voor de gemeente Borger-Odoorn daarom mogelijk 
uniek. In andere ruilverkavelingen in Nederland komen meer Agrobouw boerderijen 
voor. Het is niet bekend of elders ook twee-onder-een-kap Agroboerderijwoningen zijn 
gebouwd. Omdat de boerderijen uit de ruilverkaveling niet zeldzaam zijn in Nederland, 
lijkt het aanwijzen van een van de boerderijen als monument zonder verder onderzoek 
niet gerechtvaardigd. De erfgoedwaardering per boerderij is op basis van dit onderzoek 
weergegeven op kaart (afb. 5.23.)   

 

Afb. 5.22 Schoonloërstraat 8B en 8C is één twee-onder-een-kapboerderij, waarvan 8B een kop-hals-rompboerderij 
is van het Agrobouwtype. De destijds aangebrachte asbestdaken zijn inmiddels vervangen. Uitbreiding van de 
woning heeft plaats gevonden door aanbouw van serres en een unit op de hals. Ook zijn extra schuren 
bijgebouwd. (vergelijk met 1960: afb 3.12) Bron: Auteur, 2021. 

Afb. 5.21 Stroetendijk 3 is een kop-hals-rompboerderij met een steiler dak en lichter gekleurde bakstenen ten 
opzichte van de Strengenweg. Diverse oude staldeuren zijn dichtgemetseld en er zijn nieuwe stallen bijgebouwd. 
(vergelijk met 1963: afb 3.13) Bron: Auteur, 2021. 
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  Afb. 5.23 De waardering van de ruilverkavelingsboerderijen per straat en huisnummer. Als hoog karakteristiek 
worden de boerderijen gewaardeerd die zeer herkenbaar zijn als ruilverkavelingsboerderij, ondanks de 
verbouwingen. De laag karakteristieken zijn als ruilverkavelingsboerderij onherkenbaar door verbouw of door 
traditionele bouw. Midden karakteristiek zijn boerderijen die nog matig herkenbaar zijn door verbouw of door een 
afwijkend type boerderij.  Bron: Waarneming auteur, 2020. Viewer gemeente Borger-Odoorn. Esri, topografische 
kaart 2020. 
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Verkaveling 
Voor de waardering van de verkaveling is gekeken naar de manier waarop de 
landbouwgrond wordt gebruikt en hoe dit in kadastrale stukken oftewel percelen is 
verdeeld. De kadastrale opbouw is nagelopen aan de hand van de huidige kadastrale 
kaarten en vergeleken met de verkavelingskaart van net na de ruilverkaveling (afb. 
3.16).439 Het blijkt dat de kadastrale opbouw in het buitengebied nagenoeg gelijk is 
gebleven aan die van rond 1965. Zoals in paragraaf 5.3 is aangegeven streefden 
landbouwers naar schaalvergroting en daarom naar zoveel mogelijk aaneensluitende 
percelen. Het resultaat hiervan wordt duidelijk aan de hand van luchtfoto’s van de 
Zuideresch van Buinen van 1962 en 2020, waarbij het gebruik van de bouwlandpercelen 
in 1962 globaal synchroon liepen met de kadastrale grenzen (afb. 5.24). Slechts enkele 
kavels werden destijds nog verder opgesplitst voor vruchtwisseling. In 2020 worden op 
diverse aaneensluitende percelen eenzelfde gewas geteeld. De schaalvergroting is hier 
duidelijk waarneembaar.   

Ensemble 
In het voormalige ruilverkavelingsgebied Borger vormen de wegen, waterlopen, 
boerderijen en het groen één samenhangend geheel, zodanig dat het lijkt of het nooit 
anders was. Voor de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart kan ervoor gekozen 
worden om het ruilverkavelingslandschap als tijdslaag te waarderen door een waardevol 
ensemble aan te wijzen. Een ensemble wordt gevormd door de verschillende materiële 
erfgoeditems bijeen, die karakteristiek zijn voor een bepaalde tijdsperiode of een 
cultuurlandschap. Voor de ruilverkaveling Borger is de Strengenweg het meest 
representatief en karakteristiek, dat zowel het verhaal, de tijdsperiode als het kerndoel 
van de proefruilverkaveling weergeeft. Dit uit zich in de planmatige opbouw, de flauw 
gebogen weg, de specifieke ruilverkavelingsboerderijen, die in groepjes bij elkaar liggen, 
de weg- en erfbeplantingen, de betonstraatklinkers en de kavelrichting. In de loop van 

 
439 Viewer gemeente Borger-Odoorn, geraadpleegd 21-2-2021. 

Afb 5.24 Luchtfoto van de Zuideresch te Buinen. Links net na de ruilverkaveling en rechts de huidige 
situatie, foto’s respectievelijk gemaakt in 1962 en in 2020. Bron: 1962: 
https://originals.dotkadata.com/; 2020: Viewer Gemeente Borger-Odoorn. 
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de vijfenvijftig jaar na de ruilverkaveling zijn veel ingrepen gedaan, waarbij zeker enige 
kwaliteit van de Strengenweg verloren is gegaan. Bijvoorbeeld zijn ongeveer alle 
gebouwen aan de Strengenweg in meer of mindere mate verbouwd, zijn stallen en 
opslagruimten bijgeplaatst, is in het lint een bedrijf tussen geplaatst en is een ander type 
betonklinkers op de weg aangebracht. Bij de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen wordt 
niet altijd een landschappelijke inpassing gerealiseerd, wat het landschap niet ten goede 
komt (afb 5.18). Ook is aan de noordzijde van de Strengenweg bos aangeplant in 
landgoederenstijl, wat eigenlijk niet past in de opzet van de Strengenweg. Bij de 
aanwijzing van het ensemble zou het bos uitgesloten kunnen worden (afb. 5.25). 
De hoeveelheid grond van twaalf hectare, die vroeger per bedrijf voldoende was, is 
inmiddels veel te klein voor een modern bedrijf, wat onder andere opgelost wordt door 
intensievere vormen van veeteelt.440  Toch is er anno 2020 overwegend nog sprake van 
landbouwbedrijvigheid op de Strengenweg en geeft het geheel nog steeds een goed 
beeld van de ruilverkaveling.  

 

 

 

 
440 Seubers H., mondeling 23-2-2021. 

Afb 5.25 Het gebied dat voorgesteld wordt voor het waardevol ensemble aan de 
Strengenweg. De zuidgrens is de waterloop, de westgrens de Stroetendijk, de oostkant de 
Vorrelsweg en de noordgrens volgt de perceelsgrenzen en waterlopen en is aangepast aan 
het bos. Bron: Esri topografische kaart 2020, bewerkt door auteur.  
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Waardering in cijfers 
De hierboven beschreven waardering van de onderdelen van het ruilverkavelings-
landschap wordt door middel van waarderingsschalen conform de Handreiking 
Cultuurhistorie in de Milieueffectrapportage in cijfers worden uitgedrukt. Deze 
waarderingsschalen zijn afgeleid van de waarderingscriteria van de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (tabel 5.2). De beleefde, fysieke en inhoudelijke kwaliteit 
wordt daarbij in beeld gebracht door drie cijfers, waarbij een hoge waardering een drie, 
middelhoge een twee en een lage waardering een één scoort.441  

Beleving geeft daarbij aan of het object duidelijk zichtbaar is en of er een herinnerings-
waarde vanuit gaat.442 De herkenbaarheid van de wegen en het groen zijn hoger 
gewaardeerd dan van de gebouwen, omdat de gebouwen veelal verscholen gaan achter 
beplanting. Alle landschapsonderdelen bij elkaar geven een hoge herinneringswaarde 
aan de ruilverkaveling Borger.  
De fysieke conditie vertelt iets over de technische staat, oftewel over de 
onderhoudsstaat en de mate waarin een object nog ongeschonden of gaaf is.443 Van de 
fysieke kwaliteit zijn vooral de patronen van de landschapsonderdelen gaaf te noemen. 
De landschapsonderdelen hebben niet altijd nog hun oorspronkelijke karakter, maar het 
grootste deel van de wegen wel. De onderhoudsstaat is vooral bij wegen matig tot slecht 
en bij het groen redelijk. Bij het groen zijn beplantingsstroken verdwenen of aangepast. 
Nagenoeg alle gebouwen zijn verbouwd, met wisselend respect voor de oorspronkelijke 
bouwstijl. Alleen de verkaveling, als zijnde de kadastrale percelen, lijkt nog authentiek.  

De inhoudelijke kwaliteit zegt iets over het verleden en of iets zeldzaam, karakteristiek is 
ten opzichte van andere ruilverkavelingen en of het onderdeel samenhang heeft met 
andere facetten van de ruilverkaveling Borger.444 Het groen, dat resteert uit de 
ruilverkaveling is karakteristiek voor het esdorpenlandschap van het zandgedeelte van 
Borger. Bijna alle landschapsonderdelen tezamen zijn redelijk karakteristiek voor de 
ruilverkaveling Borger, ze zijn samenhangend maar zeker niet zeldzaam. Een 
ruilverkavelingslandschap van 1955 is niet uniek in Nederland, want destijds werden 
meerdere ruilverkavelingen uitgevoerd. 

 
441 Witteveen+Bos 2008, p. 16-26. 
442 Witteveen+Bos 2008, p. 16-26. 
443 Witteveen+Bos 2008, p. 16-26. 
444 Witteveen+Bos 2008, p. 16-26. 

  

Beleving Fysieke kwaliteit Inhoudelijke kwaliteit 

Herkenbaarheid 
Herinnerings- 

waarde Gaafheid 
Onderhouds-

staat Karakteristiek Samenhang Zeldzaamheid 

Wegen 3 3 2 1 2 3 1 

Waterlopen 2 3 2 3 2 3 1 

Groen 3 3 2 2 2 3 1 

Gebouwen 2 3 2 3 2 3 1 

Verkaveling 1 1 3 1 2 3 1 

Totaal 11 12 12 10 10 15 5 

Tabel 5.2 Waardering van het materiële erfgoed van de ruilverkaveling Borger op onderdelen van het 
cultuurlandschap volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) met de 
waarderingsschalen uit de Handreiking Cultuurhistorie van de m.e.r.. Bron: Witteveen+Bos 2008, p. 
16-26.  
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Zo blijkt dat ook bij de toekenning van waarderingscijfers een beoordeling enigszins 
subjectief is. Om dit te verbeteren zou het ruilverkavelingsblok Borger vergeleken 
kunnen worden met andere gebieden in Nederland. Ook kan een integrale 
erfgoedwaardering met zowel vakspecialisten (ontwerp, beheer, uitvoering) als met 
bewoners, met elk hun ervaring en inbreng wenselijk zijn. Mogelijk krijgt de 
ruilverkaveling dan andere waarderingscijfers. Maar door anderen bij een inventarisatie 
en waardering te betrekken, gaat erfgoed meer leven, waardoor daar rekening mee kan 
worden gehouden bij nieuwe plannen.445 Bij een waardebepaling is het vooral belangrijk 
dat deze duidelijk, logisch en goed onderbouwd is.446  
 
5.5 Conclusie 
Ondanks allerlei nieuwe ontwikkelingen in het landschap is het ruilverkavelings-
landschap vandaag de dag nog steeds zeer herkenbaar en karakteristiek en vormt het 
een belangrijke inrichtingslaag in het landschap. De landschapsonderdelen hebben grote 
samenhang, zijn passend bij het oorspronkelijke landschap, maar zijn niet zeldzaam in 
Nederland. Daarom wordt een gemiddelde erfgoed waardering tussen middelhoog tot 
hoog toegekend. De Strengenweg is voor de ruilverkaveling Borger het meest 
karakteristiek door de bedrijfsuitplaatsing en kan door de opbouw en samenstelling van 
het lint gezien worden als een waardevol ensemble.  

Het inmiddels volwassen groen en de ruilverkavelingsboerderijen hebben de meeste 
ruimtelijke impact. Spijtig is dat bij het beheer en onderhoud het materiële 
ruilverkavelingserfgoed niet altijd met respect wordt behandeld, wellicht komt dat 
omdat het niet op de juiste waarde wordt beoordeeld. Een aantal ruilverkavelings-
boerderijen zijn bovendien zeer slecht zichtbaar door het vele groen.    

Bij de waardering van erfgoed is naast de materiële waardering ook de immateriële 
waardering belangrijk. De ruilverkaveling Borger is representatief voor de 
ruilverkavelingen uit de jaren 1955-1960 en landelijk gezien bijzonder, omdat het één 
van de vijf proefruilverkaveling voor bedrijfsvergroting en één van de eerste 
ruilverkavelingen nieuwe stijl was. Tevens vond een streekverbetering plaats, wat 
destijds ook vrij nieuw was. Het landbouwkundig belang was daarbij groot zowel voor 
Nederland als voor de streek rond Borger. Borger werd destijds vanuit het hele land en 
het buitenland nauwlettend gevolgd bij haar vooruitstrevende ontwikkelingen. Het 
verhaal van de ruilverkaveling en streekverbetering als immaterieel erfgoed wordt 
daarom hoog gewaardeerd. 

 

 

 

 

  

 
445 Blom 2017, p. 79-85. 
446 Witteveen+Bos 2008, p. 25 
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Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 
Door het onderzoek naar de ruilverkaveling en streekverbetering Borger is duidelijk 
geworden waarom en hoe deze werden uitgevoerd en wat daarvan de resultaten waren. 
De ruilverkaveling en streekverbetering waren specifiek bedoeld om de landbouw en de 
landbouwgezinnen in sneltempo planmatig te moderniseren. De ruilverkaveling zorgde 
daarbij voor de herinrichting van het oude cultuurlandschap en de streekverbetering 
vergrootte de kennis en vaardigheden van de landbouwers en hun gezinnen. In dit 
hoofdstuk worden de conclusies per onderzoekthema verder toegelicht.  

Het zandgedeelte van Borger vóór de ruilverkaveling en streekverbetering (1900 tot 
1955) 
Het esdorpenlandschap op het zandgedeelte van de gemeente Borger was van oudsher 
een agrarisch landschap met veel traditionele landbouwgezinsbedrijven dat landelijk 
gezien als sociaal en landbouwkundig achtergebleven gebied werd betiteld. Vóór de 
ruilverkaveling woonden de meeste boeren in de negen dorpen en hadden zij 
overwegend één of meer kavels op de es, in de groenlanden en op de veldgronden. In 
1950 was vijftig procent van de bedrijven kleiner dan tien hectare, had elk bedrijf 
gemiddeld vijf melkkoeien en was het gemiddeld aantal landbouwkavels twaalf. De 
woeste gronden waren inmiddels bijna allemaal ontgonnen, het Voorste diep was 
grotendeels genormaliseerd en de landbouwmethoden waren al sterk verbeterd. 
Desondanks konden de boeren in het zandgedeelte van Borger de problemen die de 
verdere ontwikkeling van de landbouw belemmerden, zoals versnipperde en ongunstige 
verkaveling, onrendabele landbouwbedrijven, slechte wegen en wateroverlast, niet 
zelfstandig oplossen. Daarvoor waren een ruilverkaveling en een streekverbetering 
nodig.  

Ruilverkaveling Borger (1946-1965) 
De uitvoering en planvorming van de ruilverkaveling lagen bij de Plaatselijke Commissie 
en de Cultuurtechnische Dienst. De Plaatselijke Commissie bestond vooral uit 
landbouwvoorlichters en plaatselijke landbouwers, bijna uit elk dorp één. Zij stelde het 
ruilverkavelingsplan zo integraal mogelijk op met alle belanghebbenden, maar toch 
bleek dat het voor andere organisaties lastig was om hun belangen verwezenlijkt te zien.  

De ruilverkaveling Borger startte als reguliere ruilverkaveling, maar werd in 1955, 
halverwege de uitvoering één van de vijf proefsaneringsruilverkavelingen voor 
bedrijfsverplaatsing en vergroting van Nederland en werd daarmee ook een 
ruilverkaveling-nieuwe-stijl. Door bedrijfsverplaatsing, beëindigingsvergoeding en 
natuurlijke sanering ging het aantal landbouwbedrijven van 383 naar 306 en kwam er in 
totaal 740 hectare grond vrij, waardoor de Plaatselijke Commissie 115 
landbouwbedrijven met gemiddeld vijf hectare kon vergroten tot twaalf hectare. Ook 
kwam grond beschikbaar voor andere functies, zoals voor doorgaande wegen en 
woningbouw. Voor de uitplaatsing van boerderijen uit de dorpen werd westelijk van 
Borger een nieuw boerderijenlint, de Strengenweg, gerealiseerd, waarvan de ruimtelijke 
opbouw en de boerderijtypen op de eerste ontginningsfase van de Noordoostpolder 
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leken. Daarmee vormde dit lint een opvallend nieuw en enigszins vreemd element in het 
oude Drentse landschap.  

De inrichting van het ruilverkavelingslandschap was gebaseerd op de bestaande 
structuur van het oude esdorpenlandschap, maar veel beplanting in de beekdalen en op 
de essen verdween en werd aan de randen hiervan gecompenseerd. Enkele waardevolle 
natuurgebieden en cultuurhistorische elementen bleven weliswaar behouden, maar het 
waardevolle weidevogelgebied in het natuurgrasland, zoals de Paardenkampen ten 
westen van Borger verdween omdat het verbeterd werd voor de landbouw.  

De nieuwe beplanting bestond alleen uit weg- en erfbeplantingen, waarbij op een 
eenvoudige wijze de dorpen, de essen en de beekdalen door extra groenaanplant 
werden geaccentueerd. De veldgronden kregen geen beplanting. In 1965 vond de 
Provinciale Planologische Dienst dat het landschap een mooi verzorgd uiterlijk had 
gekregen en verwachtte zij dat de groenaanplant de strakke inrichting van het 
ruilverkavelingslandschap op termijn zou verzachten, wat uiteindelijk ook zo heeft 
uitgepakt.  

Streekverbetering Borger (1957-1963) 
Bij de streekverbetering was vergaande participatie het uitgangspunt. Het initiatief lag 
weliswaar bij de landbouwvoorlichtingsdiensten, maar de uitvoering was zeer planmatig 
door middel van een participatieve en breed maatschappelijke aanpak waarbij de 
gemeente Borger, de standsorganisaties en lokale mannelijke en vrouwelijke leiders, de 
local leaders een belangrijke rol hadden. De voorlichtingsmethodiek werd zorgvuldig 
aangepast aan de traditioneel ingestelde plattelandsgemeenschap van het zandgedeelte 
van Borger, waar de bewoners erg op het eigen dorp gericht waren. Deze gehanteerde 
planmatige participatieve aanpak was voor die tijd zeer vooruitstrevend. Door 
verschillende voorlichtingsmethoden  werd aan de landbouwers en hun gezinnen 
voorlichting gegeven, zoals bijvoorbeeld door cursussen, wedstrijden, tentoonstellingen 
en voorlichtingsobjecten in te richten. Onder andere aan de Strengenweg was hiervoor 
een voorbeeldwoning in moderne stijl ingericht. In de streekverbeteringstijd werden 
ongeveer 7.000 tot 8.000 geïnteresseerden van elders in het ruilverkavelings- en 
streekverbeteringsgebied rondgeleid   

Feitelijk waren de resultaten voor de landbouw het gevolg van de ruilverkaveling en 
streekverbetering samen. Door de verbetering van de inrichting en de kwaliteit van de 
landbouwgronden, de landbouwtechnische voorlichting en daardoor efficiëntere 
werkwijzen vonden belangrijke productieverhogingen en kwaliteitsverbeteringen van 
zowel akkerbouwproducten, veevoederproducten als de geproduceerde melk plaats. 
Het melkvee nam bijvoorbeeld met de helft toe, van 1.926 naar 2.842 stuks, waardoor 
ook de hoeveelheid aangeleverde melk bij de melkfabriek met de helft toenam. 
Hierdoor werd bij veel boerderijen de stalruimte voor de koeien en de tasruimte voor 
het hooi ook uitgebreid. De ruilverkaveling en streekverbetering Borger stonden 
daarmee in feite slechts aan het begin van de steeds verdergaande rationalisatie en 
schaalvergroting van de landbouw.   

Door de streekverbetering kregen ook huishoudelijke, sociale en culturele vernieuwing 
aandacht. Diepvriezen was bijvoorbeeld een manier om voedsel te bewaren die erg 
handig bleek, waardoor bijna in elk dorp coöperatief een diepvrieskluis werd 
gerealiseerd. Belangrijk was ook de in de ruilverkaveling aangelegde waterleiding en 
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elektriciteit waardoor bij 128 van de 306 landbouwgezinnen de slaapkamer, 
woonkamer, toilet of badkamer werd vernieuwd. Zo moderniseerde in sneltempo een 
groot deel van de samenleving op het zandgedeelte van Borger.   

Ruilverkaveling en streekverbetering als cultureel erfgoed (2020) 
Bij de waardering van erfgoed speelt zowel de materiële waardering als de immateriële 
waardering een rol. De waardering van het immateriële erfgoed is vanuit landelijk 
oogpunt gezien groot, omdat de ruilverkaveling Borger bijzonder was als één van de vijf 
proefsaneringsruilverkavelingen en als een van de eerste ruilverkavelingen nieuwe stijl.  

Het materiële erfgoed, zoals de wegen, de gebouwen en het groen van het 
ruilverkavelingslandschap wordt middelhoog tot hoog gewaardeerd. De hoge 
waardering komt omdat het ruilverkavelingslandschap vandaag de dag nog steeds zeer 
herkenbaar en karakteristiek is en daarmee een belangrijke tijdslaag vormt in het 
landschap. De middelhoge waardering komt omdat het ruilverkavelingslandschap niet 
zeldzaam is ten opzichte van andere ruilverkavelingslandschappen. Daarbij komt dat niet 
alle landschapsonderdelen nog authentiek zijn en niet altijd met respect voor het 
erfgoed  onderhouden of gerenoveerd worden, veelal omdat de waarde hiervan 
onbekend is of niet gezien wordt.  

De Strengenweg met zijn flauwe bochten, betonklinkers, de in groepjes geplaatste kop-
romp en kop-hals-rompboerderijen en groene weg- en erfbeplantingen, is voor de 
ruilverkaveling Borger het meest karakteristiek voor de bedrijfsuitplaatsing en kan door 
de opbouw en samenstelling van het lint gezien worden als een waardevol ensemble.  

Door het verhaal van de ruilverkaveling en streekverbetering Borger te combineren met 
het specifiek materieel erfgoed, kunnen die voor meer mensen herkenbaar worden in 
het landschap en wellicht hoger worden gewaardeerd. De hoofdconclusie is dan ook dat 
de ruilverkaveling en streekverbetering Borger belangrijk erfgoed zijn, omdat het 
verhaal hiervan voor Nederland bijzonder is en omdat het ruilverkavelingslandschap op 
het zandgedeelte van Borger min of meer de laatste laag in de biografie van het 
landschap is. 

6.2 Aanbevelingen 
Ontwerpuitgangspunten van de ruilverkaveling gebruiken als basis voor nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen 
In deze scriptie zijn de ontwerpuitgangspunten van de ruilverkaveling beschreven. 
Aangezien deze laag veelal het huidige landschap betreft, wordt aanbevolen om bij 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen niet alleen de oude tijdlagen, maar ook de laag van 
de ruilverkaveling als uitgangspunt te gebruiken. Dit vraagt om erkenning van de 
ruilverkaveling als belangrijke tijdlaag in het landschap met goed onderbouwde 
ontwerpuitgangspunten.    

Groenstructuur versterken 
De meest belangrijke erfenis van de ruilverkaveling is de destijds aangebrachte 
groenstructuur. Om dit groene erfgoed duurzaam in stand te houden is een 
langetermijnvisie voor de inrichting en samenstelling nodig met kennis van de 
achterliggende filosofie. Het advies is daarom van de groenstructuur de kenmerken, 
patronen en de gebruikte soorten kritisch te bestuderen en op de juiste locatie de 
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kwaliteit en samenstelling van het huidige groen te verbeteren. Aangeraden wordt om 
hierbij verschillende actuele doelen te combineren zoals het verhogen van de 
biodiversiteit met meer soortenrijke beplanting en de breedte van de 
landschapselementen te vergroten om te voldoen aan doelen voor meer nieuw bos uit 
de bossenstrategie van het Ministerie van Landbouw en Visserij vastgesteld in 2020. 

Ruilverkavelingsboerderijen aanwijzen als monument 
Om te bepalen of enkele ruilverkavelingsboerderijen kunnen worden aangemerkt als 
gemeentelijk monument is het raadzaam om voor de boerderijen een nader onderzoek 
uit te voeren naar de uitgangspunten van de bouw, de bouwtekeningen, de aannemer 
en de architect. Landelijk gezien zijn diverse onderzoeken naar boerderijbouw 
uitgevoerd, maar niet specifiek naar ruilverkavelingsboerderijen. Het lijkt erop dat deze 
toch vaak specifieke lokale details kregen.  

Strengenweg opnemen als waardevol ensemble op de gemeentelijke cultuurhistorische 
waardenkaart  
De Strengenweg staat symbool voor een belangrijke periode in de plaatselijke 
geschiedenis. Aanbevolen wordt daarom om het boerderijenlint van de Strengenweg als 
waardevol ensemble op de gemeentelijke historische waardenkaart op te nemen. De 
functionele inrichting voor de landbouw zou daarbij voorop moeten staan met als 
voorwaarden om geen nieuwe bedrijven meer in het lint bij te plaatsen en uitbreidingen 
met bedrijfsgebouwen alleen met een goede inpassing van erfbeplanting toe te staan. 
Een boerenervenproject zou aan te bevelen zijn voor de huidige situatie. Daarnaast zou 
meer informatie over deze specifieke ruilverkavelingsboerderijen mogelijk bijdragen aan 
modernisering van de boerderijen met respect voor het gebouw en het voorkomen van 
sloop. 

Ruilverkaveling en streekverbetering Borger combineren met toerisme 
Het verhaal van de ruilverkaveling en streekverbetering koppelen aan toerisme door het 
landschap leesbaar te maken door een toertocht aan de hand van zichtbare 
karakteristieke elementen. Een idee voor de leegstaande boerderij aan het Nuisveen om 
deze te renoveren en binnenshuis in zestiger jaren stijl her in te richten om deze te 
combineren met toerisme en/of een zorgboerderij.  
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https://www.canonnoordoostpolder.nl/ 
https://www.cbs.nl/ 
https://www.cultureelerfgoed.nl/  
https://www.delpher.nl/ 
https://www.drentsarchief.nl/ 
http://www.dutchlandscapesdesigned.com/   
https://www.emmeloord.info/ 
https://www.borger-odoorn.nl/ 
https://www.nationaalarchief.nl/ 
https//www.nols-maatschappij.info 
https://www.provincie.drenthe.nl/ 
https://www.topotijdreis.nl/  
https://www.wur.nl/ 
https://www.coe.int/ 
https://www.boerenbusiness.nl/ 
 

Geraadpleegde personen 
Anita Blom 
Bernhard Hanskamp 
Jan en Annie Brouwer 
Jans en Hillie Haandrikman 
Henk van Blerck 
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Bijlage 1: Straatnamenkaart 
  

  

Bron: opentopo.nl; bewerkt door F. Zwerwer, gemeente Borger-Odoorn.   
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Bijlage 2: Proces van een ruilverkaveling nieuwe stijl  
 

Bron: CD 1960, p. 94-95.   
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Bijlage 3: Voorlopig plan van wegen en waterlopen  

  

Bron: ABH   
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Bijlage 4: Bodemkaart van een deel van de gemeente Borger 

 

  

 

 

Een gedetailleerde bodemkaart met doorsneden van het westelijk deel van de ruilverkaveling Borger. De oude 
bouwlanden op de essen zijn op de kaart donkergrijs en donkerbruin gekleurd. Het kronkelige verloop van het Voorste 
diep zijn door de groen en lichtgrijze tinten aangegeven en bestaan uit lemige zandgronden en veengronden. De 
bruinige tinten zijn veldgronden, die veelal fijnkorrelig en enigszins vochthoudend zijn. De overgang van beekdal naar 
heideontginning bestaat veelal uit grover zand met een fijnkorrelige zandondergrond. Bron: Roo 1954. Bijlage 1. 
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 Bijlage 5: Besluit gemeenteraad Borger voor een financiële bijdrage voor de wegen  

 

 

 

De voorwaarden van de gemeente Borger voor de financiële bijdrage aan de wegen in de ruilverkaveling.  
Bron: ABO,  1.823.116-1027. 


