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Voorwoord 

Mijn interesse ging altijd al uit naar ruimtelijke ontwikkelingen. In mijn vooropleiding, 

Ruimtelijke Ontwikkeling: Stedenbouwkundig Ontwerpen heb ik veel te maken gehad met 

gebiedsveranderingen en ruimtelijke processen. Destijds heb ik de keuze gemaakt om af te 

studeren in de sociaal-culturele studierichting, met oog op mens en omgeving. Mijn 

interessegebied ligt bij ruimtelijke veranderingen, ontwerpen van openbare ruimte en 

omgevingspsychologie. 

Na het afstuderen heb ik de keuze gemaakt om de stedelijke omgeving voorlopig achter mij te 

laten en de focus te verplaatsen naar het omliggende landschap. Om mijn kennis binnen de 

ruimtelijke ontwikkeling te verbreden ben ik begonnen aan de Master Landschapsgeschiedenis 

aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De wisselwerking tussen mens en omgeving ben ik 

ook tegengekomen in deze master. Waar ik eerder vanuit het standpunt van de mens naar de 

omgeving keek heb ik ook geleerd te kijken vanuit het landschap. Het waarnemen en 

onderzoeken van landschappelijke processen en veranderingen en het bestuderen van de 

dynamiek in het gebied. In deze masterscriptie wordt deze kennis gecombineerd en komen deze 

disciplines samen: de (studie)cirkel is compleet. Er wordt binnen het landschapshistorisch 

onderzoek gekeken vanuit een ruimtelijk perspectief naar de samenhang van het gebied en de 

menselijke invloeden. Ik vind het een mooie bijkomstigheid dat ik deze interesses heb kunnen 

meenemen in de scriptie en met deze combinatie mijn master heb kunnen afsluiten. 

Deze scriptie Het verleden in beeld van het Friese Veen is geschreven in samenwerking met 

Natuurmonumenten. Ik ben heel dankbaar voor het contact met Natuurmonumenten. Tijdens 

het verloop van het onderzoek heb ik de kans gekregen om kennis en ervaring op te doen bij de 

organisatie. Hierbij heb ik kennisgemaakt met de werkwijze van het lokale beheerteam en 

toegang gekregen tot de digitale werksystemen van Natuurmonumenten. Vanuit het beheerteam 

heb ik het onderzoeksgebied mogen verkennen samen met Jacob de Bruin en Roel Douwes. Ik 

wil deze beide heren heel erg bedanken. Ook wil ik de heren Karel Essink en Geert Arends van 

de historische vereniging Ol Eel bedanken voor het delen van informatie voor mijn onderzoek. 

Daarnaast ben ik mijn dank verschuldigd aan mijn familie, vrienden en collega’s die mij de rust 

en ruimte hebben gegeven tijdens het schrijven van deze masterscriptie. Deze support en 

feedback heeft mij verder geholpen in het schrijfproces. 

In het bijzonder wil ik dr. Michiel Purmer bedanken voor de adviezen en ondersteuning die hij 

heeft gegeven tijdens het schrijven van deze scriptie. Ook wil ik prof. dr. ir. Theo Spek 

bedanken voor zijn begeleiding en expertise tijdens de afrondingfase van deze scriptie. 

 

Silvia van der Werff, 

Assen, november 2021  
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Samenvatting 

Het natuurgebied Friese Veen staat voornamelijk bekend als een vogelrijk gebied met open 

water en grote hoge bomen. Het is dan ook moeilijk voor te stellen dat het gebied bestaat uit 

een cultuurlandschap dat relatief kortgeleden gevormd is. In deze masterscriptie Friese Veen: 

het verleden in beeld wordt het terrein van het Friese Veen onder de loep genomen en de 

gelaagdheid van het landschap in beeld gebracht. 

 

Het Friese Veen is gelegen aan de rand van Paterswolde, in Drenthe en reikt tot aan de grens 

met de provincie Groningen. Dit gebied stond voor de turfwinning bekend als Oosterland, de 

naastgelegen polder Oosterland draagt nog steeds deze naam. Het Friese Veen is veelal 

ecologisch en hydrologisch onderzocht. Het aanvullen van deze kennislacune vormt de 

aanleiding van dit scriptieonderzoek. De bestaande kennis wordt in dit onderzoek aangevuld 

middels een landschappelijk historische invalshoek met een interdisciplinaire uitvoering. Het 

onderzoeksthema is in samenwerking met Natuurmonumenten tot stand gekomen. 

 

Dit scriptieonderzoek geeft een overzicht van de landschapsveranderingen in combinatie met 

culturele processen die een rol hebben gespeeld bij de terreinvorming van het 

onderzoeksgebied. In het eerste hoofdstuk Inleiding wordt de methodiek van het 

interdisciplinaire proces beschreven, waarbij er gebruik gemaakt is van verschillende bronnen 

zoals: historisch onderzoek, ruimtelijke analyse, waarderingsmodel, geo-data, kaart- en 

beeldmateriaal, archiefonderzoek en veldwerk. Het koppelen en samenvoegen van deze 

gegevens maakt dat er nieuwe informatiewaarde ontstaat. In deze masterscriptie is door de 

auteur veel gebruik gemaakt van eigen beeldmateriaal, zoals tabellen met foto’s, kaartbeelden 

en een tijdlijn van het onderzoeksgebied. 

 

Het tweede hoofdstuk Landschapsopbouw en landschapsgenese van het Onderzoeksgebied 

vormt het begin van het onderzoek. Allereerst wordt de ontstaansgeschiedenis van het 

natuurlijke landschap beschreven, met de overgang van het natuurlijke landschap naar het 

opkomen van cultuurlandschap. Daaropvolgend de vorming van het huidige terrein van het 

Friese Veen waarbij verschillende invloedrijke landschappelijke en culturele processen aan bod 

komen. Deze processen zijn in hoofdstuk drie Gelaagdheid van het huidige landschap van  het 

Friese Veen aan de hand van ruimtelijke en historische analyses nader uitgewerkt, bestudeerd 

en in kaart gebracht. Hierbij speelt de transitie van een cultuurlandschap naar een commercieel 
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(turfwinnings)landschap een grote rol. In bestaande literatuur is er weinig geschreven over de 

turfwinningsperiode in het Friese Veen, het veenverleden is onderzocht aan de hand van 

familiegegevens in relatie met de gronden van het Friese Veen, archiefonderzoek en historische 

kaarten. Paragraaf 3.2 Het turfwinningslandschap in het Friese Veen brengt een vernieuwd 

inzicht op de aanpak en uitvoering van het turfwinningsproces en de verdeling van gronden in 

het Friese Veen. Vanuit ruimtelijke analyses en archiefstukken zijn enkele bronnen aan het licht 

gebracht en verenigd. 

 

De voornaamste cultuurhistorische landschappelijke processen, binnen het onderzoeksgebied,  

zijn verdeeld over vier thematische deelgebieden: Agrarisch landschap, Landgoederenzone, 

Turfwinningslandschap en Recreatie landschap. 

In het vierde hoofdstuk Inventarisatie van cultuurhistorische landschapselementen worden de 

aanwezige cultuurhistorische landschapselementen aan de hand van deelthema’s 

geïnventariseerd en gewaardeerd door middel van een waarderingsmodel. Hoofdstuk vijf 

Gebiedsgebruik en -beleving van het Friese Veen sluit af met een weergave van het 

natuurterreinlandschap en het recreatielandschap. Dit hoofdstuk heeft betrekking op het recente 

gebiedsbeheer en -gebruik van het onderzoeksgebied, hierbij staat natuurbeheer en 

landschapswaardering centraal. Er wordt een terugkoppeling gemaakt tussen de staat van het 

huidig onderzoeksgebied en de aanwezige landschapselementen. Tenslotte volgt een conclusie 

met advies vanuit de landschappelijke en cultuurhistorische invalshoek, met oog op de toekomst 

van het natuurgebied Friese Veen. 

 

De masterscriptie Friese Veen: het verleden in beeld geeft een representatie van de 

cultuurhistorische landschappelijke processen in het onderzoeksgebied aan de hand van een 

beknopte landschapsbiografie. Het turfwinningsproces wordt enigszins ontraadseld waardoor 

er een beter totaalbeeld ontstaat over het veenverleden van het Friese Veen. Samenvoeging van 

verscheidene bronnen hebben het mogelijk gemaakt een grondiger overzicht te verkrijgen van 

de turfwinningsperiode in het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn de (on)zichtbare restanten, die 

zich bevinden in het Friese Veen, bestudeerd en in kaart gebracht. Voortkomend uit de diverse 

landschapshistorische processen in combinatie met de ruimtelijke studie zijn gedetailleerde 

overzichtskaarten en een waardenstellend onderzoek verwezenlijkt. In dit onderzoek is er 

nieuwe  informatie over de turfwinningsperiode van het Friese Veen aan het licht gekomen. In 

deze masterscriptie is het verhaal verder ontrafeld en worden nieuwe inzichten gegeven. 
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H1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

In het noorden van Drenthe ligt het 

natuurgebied Friese Veen1 (fig.1.1). Dit 

gebied bevindt zich aan de rand van 

Paterswolde en ligt tegen de grens met de 

provincie Groningen aan. 

Het natuurgebied Friese Veen bestaat uit een 

grote laaggelegen veenplas van circa 25 

hectare met daaromheen gelegen moerasbos 

en hooilanden. Het Friese Veen is ontstaan 

door natte vervening, het afgraven van turf 

voor gebruik als brandstof. In Friese Veen is 

de turfwinning omstreeks 1800 begonnen.2 

Het natuurgebied Friese Veen is sinds 1985 

in beheer van Vereniging tot Behoud van 

Natuurmonumenten (Natuurmonumenten). 

Het natuurgebied Friese Veen is een zeer 

interessant onderzoeksgebied waarbij er naar 

meerdere componenten kan worden gekeken, namelijk de verschillende aanwezige 

terreintypen, hydrologie, ecologie, vorming van het cultuurlandschap, natuurbeheer en 

recreatievoorzieningen. De opdracht brengt veel verschillende onderzoeksrichtingen en 

thema’s met zich mee, zoals: het onderzoeken van de ontwikkelingsgeschiedenis, 

cultuurhistorische en landschappelijke waarden en de (natuur)beleving met kijk op de toekomst. 

Daarnaast wordt de samenwerking met Natuurmonumenten erg gewaardeerd. Dit 

samenwerkingscontact  maakt het voor de student mogelijk om kennis op te doen bij de 

organisatie(structuur) en het beheer van het natuurgebied Friese Veen.  

                                                           
1 Tijdens het schrijven van dit onderzoek wordt de volgende spellingswijze van het onderzoeksgebied 
gehanteerd: Friese Veen. Het natuurgebied is in beheer van Natuurmonumenten, waarbij dezelfde spellingswijze 
wordt gebruikt. Friese Veen kent een oudere benaming: Friescheveen. Ook komt de schrijfwijze Friesche veen 
en Frieseveen voor in literatuur.  
2 Boekema, 2018, p. 5-12. 

▲ Figuur 1.1 Topografische kaart van het onderzoeksgebied 

Friese Veen (stippellijn), landgoed Vennebroek en de nabije 

omgeving. Kaartbeeld: Auteur, 2021 met ArcGIS 10.5. 

Friese Veen 



 

 
 2 

1.2 Stand van onderzoek 

 

De landschappelijke omgeving van Eelde-Paterswolde 

Het onderzoeksgebied ligt op een grenslijn tussen de provincies Drenthe en Groningen. Dit 

wordt verduidelijkt met de noodzaak om twee kaartbladen te moeten combineren voor een 

duidelijke weergave van het gebied. De bodemkaart van Nederland, Schaal 1:50 000 met 

toelichting bij kaartblad 7 West (Groningen) en 12 West (Assen) geeft een weergave van de 

omgeving.3,4 De combinatie van kaartblad W7 en W12 geeft een volledig overzicht van het 

onderzoeksgebied. De toelichting geeft een gedetailleerd beeld van de bodemvorming met 

profielschetsen van de aanwezige bodem- en landschapstypen. Door het combineren van de 

gegevens over de noordkant van Drenthe en de zuidkant van Groningen ontstaat een beeld over 

de gebiedsgeschiedenis in het tussengelegen grensgebied. Het Friese Veen ligt te midden van 

beide provincies. Het landschapstype en de ontstaansgeschiedenis van het huidige terrein 

sluiten meer aan bij de veengrond van het Neerwold gebied, waarvan het grootste deel in 

Groningen ligt. Echter is het onderzoeksgebied hoger gelegen en is er een sterke relatie met het 

Drentse beekdal en de twee keileemruggen. Dit maakt het onderzoeksgebied tot een complex 

terrein waarin meerdere (landschappelijke) processen een rol hebben gespeeld. Het Friese Veen 

beschikt over een grote, grensoverschrijdende, samenhang en wisselwerking met haar 

omgeving. In de literatuur is in zijn algemeenheid over de omgeving geschreven waarin enkele 

grote kenmerken van landschap en bodem zijn belicht. 

 

Tegenwoordig valt Paterswolde onder de gemeente Tynaarlo.  Deze gemeente heeft een rapport 

uitgebracht met een structuurvisie landschapsontwikkelingsplan.5 Hierin worden de 

karakteristieken en kwaliteiten van verschillende deelgebieden en landschapstypen binnen de 

gemeente omschreven en ook de ambities voor toekomstplannen neergezet. De gemeente 

Tynaarlo hanteert deelgebieden en landschapstypen binnen de gemeente, het onderzoeksgebied 

bevindt zich in het deelgebied ‘stelsel van beekdalen’, gelegen aan de noordoostkant van de 

Rug van Tynaarlo. Het landschapstype van het onderzoeksgebied wordt omschreven als 

beekdalen, de benedenloop. De oostflank van de keileemrug, Rug van Tynaarlo, ligt in dit 

beekdalgebied. Dit rapport en inmiddels vastgestelde beleidsdocument maakt dat er bij 

                                                           
3 Stiboka, 1973. 
4 Kuijer, 1991.  
5 H+N+S, 2010. 
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(ruimtelijke) ontwikkelingen wordt ingespeeld op (aanwezige) landschappelijke kwaliteiten en 

gebiedskenmerken. 

Het onderzoeksgebied bevindt zich in het noordelijkste gedeelte van het stroomgebied van de 

Drentsche Aa. De in 2017 tot stand gekomen landschapsvisie van de Drentsche Aa geeft een 

beknopte ontwikkelingsgeschiedenis en een overzicht van de gebied specifieke kenmerken en 

kwaliteiten van het gehele stroomgebied van de Drentsche Aa. 6 

De landschapsbiografie van de Drentsche Aa kan een standaardwerk genoemd worden en is 

daarom een belangrijke informatiebron over dit beekdalgebied.7 

Het beekdal vormt een klein onderdeel van het onderzoeksgebied in het Friese Veen. De 

literatuur is vrij uitgebreid en algemeen met een geringe focus op de benedenloop van het 

beekdal van de Drentsche Aa en het grensgebied met de provincie Groningen. Door de 

veenstromen vanuit het beekdal werd en wordt het Friese Veen zowel bovengronds als 

ondergronds gevoed. Deze constante watertoevoer is cruciaal geweest voor de ontwikkeling 

van het landschap. De aanhoudende natte omstandigheden waren ideaal voor het ontstaan van 

veengroei in het gebied. 

 

Het veen- en turfwinningslandschap 

Er is tijdens het onderzoek geen literatuur gevonden waarbij de turfwinningsperiode van het 

Friese Veen is behandeld. Er zijn enkel korte verwijzingen gevonden, met name met betrekking 

tot een geschatte startdatum zonder einddatering van de turfwinningsperiode. Mede hierdoor is 

er verder gezocht naar algemene literatuur om zelf een gedogen beeld te vormen van het 

(omliggende) gebied. 

 

Een standaardwerk op gebied van vervening en turfwinning is het proefschrift Vier eeuwen 

turfwinning: De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 

1950 van M.A.W. Gerding.8 In het werk van Michiel Gerding wordt er in detail ingegaan op de 

verveningssystemen in Noord-Nederland. Het natuurgebied Friese Veen en het omliggende 

veenlandschap komt in dit onderzoek niet aan bod. Wel worden de verveningssystemen van 

redelijk dichtbij gelegen gebieden zoals Leek en Hoogezand omschreven. Dat het Friese Veen 

in dit uitgebreide standaardwerk niet voorkomt is een duidelijk signaal van het ontbreken van 

significante informatie over dit turfwinningsgebied. 

                                                           
6 Strootman, 2017. 
7 Spek et al., 2015. 
8 Gerding, 1995. 



 

 
 4 

Over het ontstaan en de ontwikkeling van het Paterswoldsemeer is door A.H. Slageren het boek  

Het Paterswoldse meer: ontstaan en ontwikkeling geschreven.9 Het Paterswoldsemeer kent een 

gelijksoortige ontstaansgeschiedenis als het Friese Veen. De twee veenplassen liggen naast 

elkaar, met de Meerweg in het midden als grenslijn tussen de twee wateren. Van Slageren geeft 

een gedetailleerd overzicht van de ontwikkelingen in en rondom het Paterswoldsemeer, waarbij 

de geschiedenis van het Neerwold (veengebied) aan bod komt. Het huidige Friese Veen heeft 

deel uitgemaakt van het Neerwold. Er wordt in het boek voornamelijk geschreven over het 

Paterswoldsemeer en weinig over het Friese Veen. Er wordt gesteld dat de turfwinning in het 

Friese Veen, als vervolg op de werkzaamheden in het Paterswoldsemeer, in 1828 is begonnen. 

Het is echter onduidelijk wat de aanleiding is tot deze geschatte data. In het boekwerk wordt 

benoemd dat bij het Paterswoldsemeer het onduidelijk is wanneer men exact startte en eindigde 

met de turfwinning, wel heeft dit eerder plaatsgevonden dan bij het Friese Veen. 

 

In het artikel Van ‘niemandsland’ tot Meerschap - Duizend jaar waterstaat in Haren bewesten 

de Hondsrug wordt er geschreven over het turfwinningsgebied nabij Paterswolde.10 De 

verandering van veenmoeras naar veenafgraving wordt behandeld vanaf de Vroege 

Middeleeuwen tot op het heden. Dit artikel legt de focus op  de waterstaat, in het Neerwold, ten 

westen van Haren. Er wordt een verklaring gegeven voor betekenisvolle 

(waterschaps)veranderingen in dit gebied, met name de ontginning, bedijking en afwatering 

van het veen tussen de Hondsrug en het Aduarderdiep. Het artikel concentreert zich rond de 

geschiedenis van Hemmerwolde, gelegen binnen het Neerwold, en het oude hof te Hemmen. In 

de late middeleeuwen is er sprake van ontginning en het steken van droge turf. Dit 

hoogveenlandschap is verzonken en veranderd in een laagveengebied. Wederom is er weinig 

over het Friese Veen, en nabije omgeving, geschreven en ligt de focus vooral op de Groninger 

gronden van het Neerwold. Wel geeft het artikel een indicatie van het landgebruik in de 

Middeleeuwen in het Groninger deel van het Neerwold. 

 

Het natuurgebied Friese Veen 

Een van de eerdere publicaties over het gehele natuurgebied Friese Veen is een zeer beknopte 

gebiedsbeschrijving Het Friesche Veen (gem. Eelde) van H. Piek in 1983.11 Dit is een korte 

gebiedsrapportage waarin de relatie met de landschappelijke omgeving, geologie en bodem 

                                                           
9 Slageren, 1989. 
10 Kuiken, 2010. 
11 Piek, 1983. 
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wordt beschreven. In deze publicatie is hoofdzakelijk de staat van het Friese Veen in 1883 

beschreven, waarschijnlijk in voorbereiding op de overname van het terrein door 

Natuurmonumenten in 1985. Destijds was het Friese Veen in bezit van familie Camphuis. 

Een wat uitgebreider verhaal over het natuurgebied geeft J. Abrahamse in 1988 met Vennebroek 

en Friese Veen.12 Het artikel van Abrahamse gaat over het landgoed Vennebroek en het 

aangelegen Friese Veen, beide gebieden samen hadden toen een oppervlakte van 90 hectare. 

Het terrein van het Friese Veen had destijds een oppervlakte van 72 hectare. Dit gebied was 

destijds drie jaar in eigendom van Natuurmonumenten. Sinds 1985 is het Friese Veen aangeduid 

als een natuurgebied, met openbare wandelpaden. Het artikel omschrijft, aan de hand van de 

wandelroute, de cultuurhistorie met betrekking tot landgoed Vennebroek en het terrein van het 

Friese Veen. Bij het gedeelte over het Friese Veen is vooral geschreven over de zichtbare 

terreinindeling en aanwezige flora en fauna langs de wandelroute. 

 

Het natuurgebied Friese Veen is ook onderzocht, onder de loep genomen, door R. Hofstede in 

Het Friescheveen onder de loupe.13  In zijn masterscriptie werd het Friese Veen bestudeerd aan 

de hand van een vegetatiekundig onderzoek. Hydrologische en geomorfologische aspecten van 

het gebied zijn in combinatie met de legakkervegetatie onderzocht. Het onderzoek beperkte 

zich tot de vegetatie op de noordelijke legakkers van het Friese Veen. De mogelijkheden voor 

vegetatie-ontwikkeling zijn door R. Hofstede samen met J.P. Bakker en R. van Diggelen in een 

wetenschappelijk artikel belicht.14 In dit artikel wordt er nader ingegaan op het hydrologische 

systeem en de vegetatie in het terrein van het Friese Veen. Het betreft een hyrdro-ecologisch 

onderzoek over de noordkant van het Friese Veen. Er is een vegetatiekaart gemaakt van het 

noordelijke deel van het terrein, over de verschillende soorten ondergroei in het gebied met 

veelal riet- en grassoorten. 

 

Over de veenplas van het natuurgebied Friese Veen is een rapport Saneringsonderzoek land- 

en waterbodem Friese Veen geschreven door ARCADIS in opdracht van het waterschap Hunze 

en Aa’s en Natuurmonumenten.15 Het rapport betreft een saneringsonderzoek met betrekking 

tot de land- en waterbodem van Friese Veen, waarbij de water- en bodemkwaliteit is 

onderzocht.  Het verbeteren van de waterkwaliteit wordt als belangrijk gezien. Dit kan op korte 

                                                           
12 Abrahamse, 1988 p. 109-114. 
13 Hofstede, 1988. 
14 Hofstede et al., 1991, p. 95-100. 
15 Hazelhorst, 2008. 
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termijn door het weghalen van de bulk aan nutriënten in het slib door middel van baggeren. Er 

worden ook aanvulling voor betere waterkwaliteit op lange(re) termijn gegeven, zoals: meest 

wenselijk peilbeheer onderzoeken en toepassen, vooroevers benutten voor (betere) vegetatie 

groei en opvangen slib uit de veenplas en visstand beheer toepassen. 

Het recent gepubliceerde boek van E.J. Boekema Frieseveen natuurgebied tussen Haren en 

Paterswolde uit 2018 is geheel gewijd aan het natuurgebied Friese Veen.16 In dit boek wordt 

kort ingegaan op de geschiedenis van het gebied, het uitbaggeren van het veen en de bewoners 

van het naastgelegen landgoed Vennebroek. De focus van het boek ligt met name op de ecologie 

zoals aanwezige begroeiing en (broed)vogels in het natuurgebied. Friese Veen bestaat uit een 

grote laaggelegen veenplas van circa 25 hectare met daaromheen gelegen moerasbos en 

hooilanden. Dit gebied is lange tijd in eigendom van familie Camphuis geweest. Friese Veen is 

ontstaan door vervening, het afgraven van turf voor gebruik als brandstof is begonnen in circa 

1800. Daarvoor heeft de heer Boekema een beknopt tijdschriftartikel Het gebied: Frieseveen 

en Vennebroek geschreven over Friese Veen in 2009.17 In dit artikel wordt er vooral geschreven 

over de (broedende) watervogels en andere voorkomende vogelsoorten in het Friese Veen. De 

verschillende vegetatietypen en de in het habitat aanwezige vogelsoorten worden in het artikel 

behandeld. 

 

Sinds 1985 tot heden is het natuurgebied Friese Veen in beheer van Natuurmonumenten. 

Natuurmonumenten beschikt over een eigen database met documenten, zoals 

beheerrapportages en kwaliteitstoetsen van het Friese Veen.18 Deze oude beheersverslagen 

geven inzicht in de staat van het gebied en de veranderingen in natuurbeheer en natuurwaarden 

door de jaren heen. Het meest recente beheerrapportage over het terrein is Beheernotitie Friese 

Veen 2019-2026 geschreven door R. Douwes in 2019.19 In dit document worden de knelpunten 

en kansen voor het natuurgebied behandeld. Er wordt aan de hand van voorgaande 

beheersverslagen en kwaliteitstoetsen nagedacht over passend natuurbeleid. In dit 

beleidsdocument zijn doelstellingen voor de komende jaren vastgesteld, zoals: verbeteren van 

de waterkwaliteit, verbeteren natuurkwaliteit open plas (slecht) en moeras(bos) (matig),  

voorkomen achteruitgang herkenbaarheid en belevingswaarde van het cultuurlandschap en 

verbeteren kwaliteit voorzieningen (matig tot slecht). Vanuit deze doelstellingen, streefbeeld 

                                                           
16 Boekema, 2018. 
17 Boekema, 2009 p. 8-16. 
18 Bibliotheek Natuurmonumenten (niet openbaar toegankelijk). 
19 Douwes, 2019. 
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voor de lange termijn, wordt het natuurbeheer voor de komende zes jaar bepaald. De 

beheermaatregelen passen bij de beheerstrategie natuurrijk cultuurlandschap van het 

natuurgebied Friese Veen. In het terrein wordt er geen actief beheer uitgevoerd, per beheertype 

wordt rekening gehouden met enkele beheermaatregelen voor verbetering in natuurwaarden 

(water- en natuurkwaliteit) en/of behoud/herstel cultuurhistorie (legakkers).  Elke zes jaar vindt 

er een nieuwe evaluatie plaats, met mogelijke veranderingen in het natuurbeleid en -beheer. 

 

Natuurbeleid in laagveengebieden 

In de publicatie van Vereniging Natuurmonumenten wordt er geschreven over 

laagveenterreinen in beheer van Natuurmonumenten.20 Hierbij wordt ook het laagveen in 

Noord-Drenthe, waartoe het Friese Veen behoort, meegenomen. Het interessante aan deze 

publicatie is dat er gesproken wordt over recreatie(wensen) in deze gebieden en over 

toekomstplannen met betrekking tot natuurbeheer. Het beheerbeleid richt zich op het 

waarborgen van natuurwaarden met betrekking tot landschap, vegetatie en waterkwaliteit. 

 

In kader van natuurbeheer en gebiedsbeleving komt er steeds meer aandacht voor 

landschapselementen in de terreinen van Natuurmonumenten. Er is onderzoek gedaan naar 

aanwezige landschapselementen en de staat waarin deze verkeren.21  Deze inventarisatie en het 

beheerplan hebben betrekking op landschapselementen van Natuurmonumenten in Noord-

Drenthe en Oost-Groningen.  Het inventariseren van de floristische waarden en het beschrijven 

van de beheertoestand staat in het onderzoeksrapport centraal. Dit rapport heeft ook het Friese 

Veen meegenomen in de studie. Deze resultaten zijn een waardevolle toevoeging voor dit 

scriptieonderzoek. 

 

De gebiedsbeleving en met name de gebiedseigenheid van de verschillende Nederlandse 

landschapstypen wordt in het rapport Streekeigen natuur, identiteit en diversiteit van 

Nederlandse landschappen beschreven.22 Er is een heel hoofdstuk gewijd aan 

laagveengebieden en de aanwezige landschapskarakteristieken van het laagveen. Het laagveen 

van het onderzoeksgebied wordt niet weergegeven op de laagveenkaarten van dit rapport. Wel 

valt het onderzoeksgebied grotendeels onder de  Hogere Zandgronden, als 

                                                           
20 Vereniging Natuurmonumenten, 1998. 
21 Bakker et al., 2010. 
22 Stortelder et al., 2005, p. 139 en 142. 
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turfwinningslandschap en beekdallandschap.23 In het rapport wordt een onderscheid gemaakt 

tussen laagveengebieden en ontginningsgebieden. De karakteristieken en streekeigen natuur 

van het turfwinningslandschap worden ook benoemd. 

 

1.3 Probleem- en doelstelling 

Kennislacunes binnen het onderzoek 

Het natuurgebied Friese Veen is veelal onder de loep genomen door ecologen, met oog op de 

aanwezige vegetatie en diersoorten in het gebied. Het boek van E.J. Boekema over Friese Veen 

biedt een kort overzicht van de gebiedsontwikkeling en de bewonersgeschiedenis, maar geeft 

bij deze thema’s niet de gewenste diepgang. Een gegronde landschappelijke benadering van 

een cultuurhistorisch onderzoek over Friese Veen ontbreekt. Daarnaast is er nog nooit eerder 

een ruimtelijke analyse gedaan met betrekking tot het in kaart brengen van cultuurhistorische 

landschapselementen in het natuurgebied Friese Veen. In deze masterscriptie wordt er een 

interdisciplinair onderzoek gedaan vanuit een andere invalshoek, waardoor deze kennislacune 

wordt opgevuld. Dit landschappelijk cultuurhistorisch ruimtelijk onderzoek zal leiden tot 

nieuwe kennis en inzichten. 

 

Doelstelling van het onderzoek 

Het richtpunt van dit onderzoek is het geven van een overzicht van de cultuurhistorische 

gelaagdheid en karakteristieken van het Friese Veen ten behoeve van het toekomstige beheer 

door Natuurmonumenten. 

 

1.4 Afbakening van het onderzoek 

Geografische afbakening 

Dit onderzoek beperkt zich tot de nabije omgeving van het natuurgebied Friese Veen in 

Paterswolde, Drenthe (fig. 1.2). Het onderzoeksgebied bevindt zich in de benedenloop van het 

beekdallandschap van de Drentsche Aa, op de grens van de provincies Drenthe en Groningen. 

Het gebied maakt deel uit van een turfwinningslandschap. Voor deze ruimtelijke afbakening is 

gekozen vanwege de wisselwerking tussen het huidige natuurgebied Friese Veen en het 

                                                           
23 Stortelder et al., 2005, p. 139 en 142. 
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omliggende landschap. Deze omgeving kent landschappelijke processen die met elkaar in 

verbinding staan. Zodoende wordt de nabije omgeving meegenomen in het landschappelijk 

onderzoek. Er wordt voornamelijk onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis en de 

huidige staat van het natuurgebied Friese Veen. 
 

Het onderzoek zal zich op twee verschillende schaalniveaus bewegen. Er wordt in het tweede 

hoofdstuk op een breed schaalniveau gekeken naar het natuurgebied Friese Veen én  het 

omliggende landschap. Dit omliggend gebied bestaat voornamelijk uit het 

turfwinningslandschap met onder andere het Paterswoldsemeer en het beekdallandschap van de 

Drentsche Aa. Vervolgens zal het onderzoek zich verplaatsen naar een kleiner schaalniveau, 

het onderzoeksgebied Friese Veen. Het merendeel van het onderzoek, hoofdstuk drie, vier en 

vijf, zal zich volledig richten op het terrein van het Friese Veen. Er is gekozen voor een 

thematische hoofdstukindeling waarbij de chronologische volgorde van de landschapsopbouw 

zo veel mogelijk wordt aangehouden tijdens het onderzoeken en schrijven van deze scriptie. 

 

 

Afbakening in tijd 

In het tweede hoofdstuk wordt de omgeving en het omliggende landschap toegelicht. Hierbij 

wordt er gekeken naar de belangrijkste landschappelijke en ruimtelijke veranderingen vanaf de 

voorlaatste ijstijd, het Saalien in het Midden-Pleistoceen, tot aan het heden. Deze keuze is 

gemaakt om de lezer kennis mee te geven over de voornaamste landschappelijke processen en 

de totstandkoming van het onderzoeksgebied. 

Vanaf het derde hoofdstuk verplaatst het onderzoek zich naar een kleiner schaalniveau: binnen 

de contouren van het huidige natuurgebied Friese Veen. Binnen dit onderzoek wordt er gekeken 

naar de aanwezige landschapselementen vanaf het veenverleden tot het heden. Er is gekozen 

om het onderzoek vanaf het begin van de turfwinning in het onderzoeksgebied, het begin van 

de negentiende eeuw, te starten. De komst van turfwinning is een keerpunt geweest voor het 

gebied. Het landgebruik en de staat van het landschap is sindsdien drastisch veranderd. Deze 

ontwikkelingen hebben een rol gespeeld in de terreinvorming van het hedendaagse gebied. Er 

kan gesproken worden van een auteur, of wel maker(s), van het landschap.24 In het 

onderzoeksgebied kan worden gesteld dat de initiatiefnemers en uitvoerders van de 

commerciële turfwinning in het gebied de makers zijn van het hedendaagse landschap. Deze 

verveningsingrepen hebben het gebied sterk veranderd en de vormgeving van het landschap 

                                                           
24 Kolen et al., 2015, p. 32-35. 
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beïnvloed.  Enkele turfwinningsrestanten zijn vandaag de dag nog aanwezig in het gebied. 

Daarnaast worden het gebiedsbeheer en de gebiedsingrepen van recente jaren bestudeerd vanaf 

1985, het jaar dat Natuurmonumenten het gebied in beheer heeft gekregen, tot aan het 

hedendaags beleid. 
 

  

Thematische afbakening 

Het onderzoek begint met de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied. Door middel van een 

beknopte landschapsbiografie wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste 

landschappelijke en ruimtelijke processen. De overgang van het natuurlijke landschap naar een 

cultuurlandschap wordt behandeld. Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt bij de 

turfwinningsperiode van het Friese Veen. Er is weinig bekend over deze periode, terwijl de 

turfwinningsactiviteiten het huidige terrein grotendeels gevormd heeft. Daaropvolgend wordt 

de transitie van een cultuurlandschap naar een natuurgebied beschreven. De ruimtelijke analyse 

van het onderzoeksgebied staat centraal in deze masterscriptie. Bij deze ruimtelijke invalshoek 

wordt de focus gelegd op het bestuderen en in kaart brengen van de huidige cultuurhistorische 

landschapselementen. Deze onderzoekscomponenten worden nader beschreven in paragraaf 1.5 

Theoretisch kader. 
 

 

 

1.5 Theoretisch kader 

Landschappelijke processen 

Het bestuderen van de veranderingen in een landschap is uiterst belangrijk voor het begrijpen 

van de ruimtelijke opbouw van het onderzoeksgebied. De huidige samenstelling van het gebied 

komt voort uit verschillende landschappelijke veranderingen en antropologische 

beïnvloedingen. Om deze dynamiek en samenkomst van landschapselementen te onderzoeken 

is er gekozen voor het onderstaande concept voor een gedegen landschapsstudie. De theorie 

achter de aanpak van landschappelijk onderzoek met basisprincipes en de subcategorieën die 

een landschapsstudie dragen worden gehanteerd in deze masterscriptie. 

 



 

 
 11 

In Landscape Biographies wordt een grondslag gegeven met een aantal basisprincipes voor het 

vervaardigen van een degelijke landschapsstudie.25 Enkele belangrijke pijlers hierbij zijn: 

 het ontstaan en de makers van het landschap (zowel natuurlijke processen als 

antropologische beïnvloedingen); 

 het bestuderen van (landschappelijke) monumenten en hun huidige gebruik/waarde; 

 subtiele ruimtelijke ingrepen door de mens en gebiedsinteractie; 

 het belang van landschappen met betrekking tot gebiedsontwikkeling en hun meerwaarde 

voor de leefomgeving. 

In het boek wordt de landschapsbiografie verdeeld over vier onderzoekscategorieën:   de makers 

van het landschap, de kwestie van sociale landschappen, de opbouw en samenhang van 

landschappen in combinatie met gebiedsverbinding/belevingswaarde en de invloed van 

ruimtelijke ontwikkeling. 

Deze theorie is toegepast in de opzet van het onderzoek en gehanteerd bij het onderzoek en 

schrijven van deze masterscriptie. De bovengenoemde pijlers komen terug in de vraagstellingen 

en de opbouw van de hoofdstukken in dit landschappelijk onderzoek. 

 

In de loop van de 19e eeuw kwam georganiseerde bos- en natuurgebruik in diverse delen van 

Nederland in opgang, dit leidde tot de oprichting van diverse natuurbeheer- en 

natuurbeschermingsorganisaties zoals Staatsbosbeheer en de Vereniging tot Behoud van 

Natuurmonumenten.26 

Vanaf 1970 groeide het besef dat de historisch gegroeide (cultuur)landschappen waardevol zijn. 

Men is tot inzicht gekomen dat deze gebieden moeten worden behouden, daarbij is het 

belangrijk dat er een goede afweging wordt gemaakt  tussen economische, ecologische en 

culturele belangen.27 

A. Goudie en H. Vile hebben geschreven over de menselijke invloed, ‘human impact’, op de 

ruimtelijke omgeving.28 In dit onderzoek gaat het over hoe mensen het landschap hebben 

beïnvloed en het nog steeds beïnvloeden. Mensen spelen een grote rol bij geomorfologische 

processen en landvormingen. In deze studie is gekeken naar de wisselwerking van menselijke 

ingrijpen in het landschap en de impact daarvan in de bovenste laag van het aardoppervlakte. 

                                                           
25 Kolen et al., 2015. 
26 Stouthamer et al., 2020, p. 283-286. 
27 Barends et al., 2010, p. 15. 
28 Goudie et al., 2010, C.6 The landscape and us. 
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Deze aanpak wordt ook toegepast in dit onderzoek naar het cultuurlandschap van het Friese 

Veen, waarbij het landschap door turfwinning volledig is veranderd. 

De steeds toenemende mate van (ruimtelijke) veranderingen in onze maatschappij brengt het 

stabiele karakter van landschappen aan het wankelen. Streekeigen karakteristieken verdwijnen 

geleidelijk en een aanzienlijk aantal elementen met een erfgoed waarde dreigen verloren te 

gaan.29 Het beschermen van landschapskenmerken en elementen met een erfgoed waarde wordt 

steeds belangrijker, ook in natuurbeleid. In het Friese Veen speelt het herstel en onderhouden 

van de cultuurhistorie in het gebied ook een rol. Hierbij worden ook budgettaire keuzes 

gemaakt. Deze bescherming van het cultuurlandschap van het Friese Veen is sinds 1985 in 

handen van Natuurmonumenten, waarbij door het gevoerde natuurbeleid de gebiedskwaliteiten 

kunnen worden gewaarborgd. 

Het beheer en behoud van landschapskenmerken en landschappelijk cultuurhistorische 

elementen is een actueel thema. Welke waarde het landschap heeft is een vraagstuk dat centraal 

staat binnen dit thema. Het landschap wordt ook wel immaterieel erfgoed genoemd. Er worden 

verschillende categorieën van waarden en bepalingen aan het landschap toegeschreven. Het 

landschap bevat een bron van kennis en informatiewaarde, omdat elementen en structuren van 

vroeger in het landschap zichtbaar zijn. In sommige gevallen zijn dit vergeten sporen die inzicht 

kunnen brengen in hoe de mensen omgingen met hun leefruimte.  Deze kennis komt voort uit 

directe waarnemingen van het landschap, waarbij de esthetische waarde van het landschap een 

grote rol speelt. 30 

 

Ruimtelijke analyse 

Sinds de Nota Belvedere uit 1999 wil de overheid meer prioriteit geven aan het benutten van 

cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen en ontwerp.31  Herontwikkeling is 

belangrijk voor het in stand houden van erfgoed voor de toekomst. Het toepassen van nieuwe 

gebruiksmogelijkheden en creëren van cultuurhistorische bewustwording moet er voor zorgen 

dat erfgoed niet verloren hoeft te gaan. Binding en beleving van een gebied speelt een grote rol 

bij erfgoed. Landschapselementen en cultuurhistorische restanten vormen een gebiedseigen 

identiteit. Het behoud en vernieuwing van deze erfgoedelementen kan op andere vlakken een 

bijdrage leveren zoals het versterken van ecologische- en esthetische waarden in het gebied. 

                                                           
29 Antrop, 2007, p. 3. 
30 Antrop, 2007, p. 19. 
31 Nota Belvedere, 1999. 
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Ook heeft het Belvederebeleid een gunstig effect gehad op het economisch belang voor 

bedrijven gericht op recreatie en toerisme. 32 

 

Het in stand houden van erfgoed elementen brengt gunstige indirecte gevolgen met zich mee. 

Verschillende partijen, waaronder (horeca)bedrijven en bezoekers, profiteren van de behouden 

erfgoed elementen door de koppeling van economische- en recreatiedoeleinden. In deze scriptie 

staat de waarde van de aanwezige landschapselementen centraal. Er wordt vanuit een 

ruimtelijke analyse gekeken naar de historie, belevingswaarde, herkomst en toekomst van de 

diverse landschapselementen in het Friese Veen. 

De huidige ruimtelijke opbouw in het onderzoeksgebied wordt onderzocht door middel van een 

ruimtelijke studie. Deze ruimtelijke analyse borduurt voort op de uitkomsten van de 

landschapsbiografie, uit het tweede hoofdstuk, van het Friese Veen en het verhaal dat zich heeft 

afgespeeld binnen het onderzoeksgebied. De relatie van de aanwezige cultuurhistorische 

landschapselementen worden gekoppeld aan de verwante landschapshistorische processen. Ter 

illustratie van deze diverse processen is in de conclusie een tijdlijn met de meest kenmerkelijke 

gebiedsveranderingen opgenomen. De ruimtelijke analyse knoopt verschillende historische 

bronnen samen. Deze aaneensluiting van interdisciplinaire kennis zorgt voor een vernieuwd 

overzicht en context van de landschappelijke en cultuurhistorische gelaagdheid van het 

onderzoeksgebied. 

 

 

Waarderingsmodel 

Elke omgeving heeft eigen landschapskenmerken en cultuurhistorische landschapselementen. 

Het landschap bevat een bron van kennis en informatiewaarde, omdat elementen en structuren 

van vroeger in het landschap zichtbaar zijn. In sommige gevallen zijn dit vergeten sporen die 

inzicht kunnen brengen in hoe de mensen omgingen met hun leefruimte.  Deze kennis komt 

voort uit directe waarnemingen van het landschap, waarbij de esthetische waarde van het 

landschap een grote rol speelt. 33 

In hoofdstuk 4 van deze scriptie staat een waardenstellend onderzoek centraal. Hierbij worden, 

per aangetoonde deelgebieden, de cultuurhistorische landschapselementen geanalyseerd en in 

kaart gebracht. Het waardenstellend onderzoek wordt uitgevoerd op basis van ruimtelijke 

                                                           
32 Bosma et al., 2010, p. 48, 85-87 en 214-220. 
33 Antrop, 2007, p. 19. 
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analyses, zoals het bestuderen van geo-data en kaartmateriaal maar ook door middel van 

veldwaarnemingen. Om de gebiedsbeleving en – waardering te kunnen koppelen aan deze in 

kaart gebrachte landschapselementen is er een waarderingsmodel tot stand gekomen. 

  

Het waarderingsmodel wordt gehanteerd in dit onderzoek om een indicatiewaarde te kunnen 

geven van de cultuurhistorische landschapselementen. Het toekennen van een bepaalde 

informatiewaarde en het identificeren van de staat van de landschapselementen moet op een 

wetenschappelijk verantwoorde manier gebeuren. Het stappenplan van het gebruikte 

waarderingsmodel is weergegeven in figuur 1.3, de uitwerking van het waarderingsmodel wordt 

hieronder toegelicht. 

  

In gebiedsgerichte onderzoeken kunnen historische geografische waarderingen van 

afzonderlijke categorieën en objecten gedaan worden.34 Bij deze waarderingen komen de 

volgende criteria steeds terug: ouderdom, samenhang, zeldzaamheid, kenmerkendheid en 

gaafheid/herkenbaarheid.35 Deze criteria worden verdeeld over de kolommen informatiewaarde 

en belevingswaarde van het waarderingsmodel. In dit onderzoek worden twee stappen 

ondernomen bij het toepassen van het waarderingsmodel (fig. 1.3). 

 

 

 

                                                           
34 Renes, 1999, H.17 Historisch-geografische waardering p. 448-468. 
35 Renes, 1999, H.17.3 Waarderingscriteria p. 452-458. 

▲ Figuur 1.3. Stappenmethode van het waarderingsmodel dat wordt gehanteerd in dit onderzoek.  Bron: Auteur, 

2021.  

Stap 1 

Stap 2

Waarderingsmodel

Stap 1 van het waarderingsmodel: het inventariseren 

van de landschapselementen en het identificeren van de 

informatiewaarde. Hierbij worden de verschillende 

elementen in kaart gebracht. 

 Stap 2 van het waarderingsmodel: het interpreteren van 

de informatiewaarde waaruit de belevingswaarde 

voortvloeit. 

Het waarderingsmodel geeft de landschapselementen 

weer in tabelvorm. De resultaten van de voorgaande 

stappen worden verwerkt in het waarderingsmodel. 

Hierdoor ontstaat er een overzicht van de aanwezige 

cultuurhistorische landschapselementen.  
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Het waarderingsmodel en de uitvoering de tabelvorm wordt hieronder weergegeven (fig.1.4). 

De linker kolom beschikt over beeldmateriaal van het landschappelijk cultuurhistorisch 

element, hetgeen een indruk geeft van de locatie en de huidige staat. In de omschrijving van het 

element wordt benoemd om welk soort element het gaat, de ouderdom en welke ligging het 

landschapselement heeft binnen het onderzoeksgebied. Vervolgens wordt het oorspronkelijk 

gebruik achterhaald, waarbij ook de huidige staat van het landschapselement wordt benoemd.  

 
 

 

 
 

Waarderingstabel 
 

 

  

 

Foto  

 

Omschrijving 

  

 

Oorspronkelijk 

gebruik en huidige 

staat 

 

Informatiewaarde 

 

Belevingswaarde 

 

Informatiewaarde, van de cultuurhistorische landschapselementen, bevat verschillende 

aspecten: natuurwetenschappelijke, archeologische, historische, ecologische, sociale en 

culturele.36 De informatiewaarde wordt per landschapselement aangepast op de meest relevante 

kennis, hierbij ligt in dit onderzoek de focus op landschapshistorie en cultuurhistorie. De 

belevingswaarde komt voort uit de resultaten van de informatiewaarde gekoppeld aan de 

vastgestelde esthetische waarde van de landschapselementen.37 De belevingswaarde vermeld in 

welke mate het landschapselement bijdraagt aan het rijke cultuurhistorisch verhaal van het 

natuurgebied Friese Veen, hieraan is geen waardeoordeel met beoordelingscriteria gekoppeld. 

  

                                                           
36 Antrop, 2007, p. 19. 
37 Antrop, 2007, p. 19. 

▲ Figuur 1.4. Voorbeeld van het waarderingstabel, dat wordt gehanteerd in dit onderzoek. Het waarderingstabel 

geeft een omschrijving van de cultuurhistorische landschapselementen. Deze inventarisering geeft een overzicht 

van de in het onderzoeksgebied aanwezige landschapselementen, in tabelvorm. Bron: Auteur, 2021.  
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SWOT-analyse gebiedsbeheer van het Friese Veen 

Natuurmonumenten heeft een eigen archief waarin alle beheersverslagen, rapporten, 

kwaliteitstoetsing en beheers notities te vinden zijn. Om een duidelijk beeld te krijgen van het 

gebiedsbeheer, vanaf 1985 tot heden, worden de oude beheersverslagen en de recente beheer 

notities aan de hand van een SWOT-analyse op een rij gezet (fig. 1.5). 

De SWOT-analyse bevat: sterke punten (strengths), zwakke punten (weaknesses), kansen 

(opportunities) en risico’s (threats). Per beheerrapportage/document wordt er een SWOT-

analyse gedaan met de intentie een overzicht te vormen van de gekozen beheersvormen en de 

gevolgen voor het gebied. 

 

 

 

  

 
 

SWOT-Analyse 

 

gebiedsbeheer 

 

Friese Veen 
 

  Beheer     

  rapportage 

 

Sterke punten 

 

Zwakke punten 

 

Kansen 

 

Risico’s 

 

▲ Figuur 1.5. SWOT-analyse van alle beheers rapportages van het Friese Veen. Bron: Auteur, 2021. 
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1.6 Onderzoeksopzet 

Opzet van het onderzoek 

Deze masterscriptie wordt uitgevoerd als een interdisciplinair onderzoek, met vier 

deelonderwerpen die elk in een eigen hoofdstuk worden uitgewerkt. In het overzicht hieronder 

wordt uitgelegd welke doeleinden behoren bij de gekozen deelonderwerpen (fig. 1.6). Vanuit 

de vier deelonderwerpen zijn onderzoeksvragen opgesteld, te zien op de volgende pagina. 

 

 

  

▲ Figuur 1.6. Overzicht hoofdstukindeling van deze scriptie met korte toelichting per deelonderwerp. 

Bron: Auteur, 2021. 

Deelaspecten 
 

• Landschapsopbouw 
• Terreinvorming 

• Cultuurhistorische 
beïnvloedingen/ 
landgebruik 
• Gebieds-
ontwikkeling 

• Ruimtelijke 
samenhang 
• Cultureel 
landschappelijke 
gelaagdheid 

• Gebiedsbeleving 
• Gebiedsgebruik 
• Gebiedsbeheer 
• Toekomstvisie 

 
 

H1. Inleiding 

 

H6. Conclusie en aanbevelingen 

H2. Landschapsopbouw

H3. Landschappelijke 
gelaagdheid

H4. 
Landschapsinventarisatie

H5. 
Landschapswaardering

 In het vijfde en laatste hoofdstuk wordt de staat van het 

huidig onderzoeksgebied behandeld. Hierbij wordt het 

gebiedsbeheer, -gebruik en –beleving meegenomen 

waaruit een advies voor de toekomst voortkomt. Dit 

hoofdstuk heeft betrekking op het recente beheer en 

gebruik van het onderzoeksgebied. 

 In het vierde hoofdstuk worden de in het gebied 

aanwezige landschapselementen geïnventariseerd en 

gewaardeerd. De aanwezige landschapselementen 

worden nader onderzocht aan de hand van een 

waarderingsmodel. 

 

 In het derde hoofdstuk ligt de focus op de 

ontstaansgeschiedenis en de cultuurhistorische van het 

Friese Veen. Er wordt gekeken naar 

landschapsveranderingen en de culturele invloeden op 

het landschap. Hierbij wordt de gelaagdheid 

onderzocht en verdeeld in deelgebieden. 

 In het tweede hoofdstuk wordt gekeken naar de actuele 

landschapsopbouw van het Friese Veen in relatie met 

het omliggende landschap. De belangrijkste 

landschappelijke en ruimtelijke veranderingen worden 

beknopt behandeld. 
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1.7 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag luidt als volgt: 

Welke landschapsopbouw en ontwikkelingsgeschiedenis kent het Friese Veen, welke 

cultuurhistorische waarden zijn in dit gebied aanwezig en hoe kunnen deze 

landschapselementen beschermd en beleefbaar gemaakt worden? 

 

Hieruit zijn vier onderzoeksthema’s afgeleid, met elk een eigen onderzoeksvraag per hoofdstuk. 

 

Deelthema 1 – Landschapsopbouw en landschapsgenese van het onderzoeksgebied  

• Welke landschappelijke opbouw kent het onderzoeksgebied, hoe is het natuurlijke 

landschap ontstaan en welke processen hebben dit beïnvloed? 

 

Deelthema 2 – Opbouw en gelaagdheid van het Friese Veen 

• Welke invloeden en ruimtelijke veranderingen hebben een rol gespeeld in de vorming van 

het huidige natuurgebied en welke landschappelijke lagen zijn zichtbaar in het gebied? 

 

Deelthema 3 –  Inventarisatie landschapselementen 

• Welke cultuurhistorische landschapselementen zijn in het onderzoeksgebied aanwezig, 

welke waardering kan worden toegekend en wat is de samenhang van de aanwezige 

elementen met de verschillende terreinvormen in het gebied? 

 

Deelthema 4 –  Gebiedsbeleving van het Friese Veen 

• Op welke manieren wordt het onderzoeksgebied gebruikt door bezoekers, wat is de 

belevingswaarde en welke onderhoudsmaatregelen worden genomen om het gebied in 

stand te houden?  
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1.8 Onderzoeksmethoden en bronnen 

Interdisciplinair onderzoek 

In dit onderzoek wordt een interdisciplinaire aanpak gehanteerd. Er wordt gebruik gemaakt van 

verschillende onderzoeksmethoden en technieken om een gegrond antwoord te kunnen geven 

op de vastgestelde onderzoeksvragen. De toegepaste onderzoeksmethoden en -technieken 

worden elk hieronder kort toegelicht. 

 

Literatuurstudie 

Het verzamelen en toepassen van bestaande kennis verhoogd de betrouwbaarheid van de 

bevindingen in dit onderzoek. Relevante literatuur is reeds behandeld in paragraaf 1.2 Stand 

van onderzoek. Eveneens worden digitale documenten van Natuurmonumenten, met betrekking 

tot het onderzoeksgebied, bestudeerd en gebruikt in een SWOT-analyse van het natuurbeheer. 

Digitaal kaartmateriaal en illustraties 

Geo-data voor de ruimtelijke analyse in GIS kan worden gevonden in open data die online 

openbaar toegankelijk is gesteld. Deze open data kan worden gedownload en daarna worden 

ingeladen voor gebruik. Daarnaast heeft het Esri systeem, waarop ArcGIS 10.5.1 draait, al een 

eigen database met verschillende beschikbare kaartlagen en ondergronden die kunnen worden 

ingeladen. Adobe programma’s zoals InDesign en Photoshop zijn ook gebruikt voor het maken 

van illustraties, zoals een tijdlijn van het Friese Veen. 

Cartografisch onderzoek 

Historisch kaartmateriaal is gebruikt voor het bestuderen van de gebiedsontwikkelingen en 

landschapsveranderingen. Het historisch kaartmateriaal is een aanvulling op de literatuur. Het 

vergelijken en analyseren van verschillende kaarten zal meer inzicht geven in de ruimtelijke 

processen die in het onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden. Het cartografisch onderzoek 

ondersteund de ruimtelijk analyse met het in kaart brengen van deelgebieden en 

landschapselementen. 

Archiefonderzoek 

Historisch kaart- en beeldmateriaal is zowel digitaal als analoog beschikbaar. Lokale archieven, 

zoals het Drents Archief en de Groninger Archieven, bevatten een grote verzameling van 

historische visuele en tekstuele bronnen. Het Friese Veen ligt op een grensgebied, tijdens het 

onderzoek is in beide provinciale archieven gezocht. 

 



 

 
 20 

Beeldmateriaal 

Bij gebruik van beeldmateriaal binnen dit onderzoek kan gedacht worden aan: fotomateriaal, 

gebiedskaarten en illustraties. Er is een tijdlijn gemaakt van het Friese Veen, met weergave van 

de belangrijkste landschappelijke veranderingen. Uit beeldmateriaal met weergave van de 

omgeving van het onderzoeksgebied kunnen verbanden worden gelegd of kan er informatie 

worden afgeleid. Dit beeldmateriaal kan worden ingezet ter visuele ondersteuning van dit 

onderzoek. 

Toponymisch onderzoek 

Een naamkundige studie van de omgeving helpt de student het onderzoeksgebied beter te 

begrijpen en een mogelijke verklaring bieden voor aanwezige veldnamen (zoals toponiemen, 

hydroniemen en hodoniemen). De basis van dit toponymie onderzoek bestaat uit het bestuderen 

van literatuur in combinatie met historisch kaartmateriaal. Benamingen worden vaak door 

mensen met reden gegeven aan bepaalde plekken en gebieden. Dit geeft een indicatie van 

bijvoorbeeld landgebruik of de vorm van het landschap destijds. Het toponymisch onderzoek 

kan bijdragen leveren aan de cultuurhistorie van het Friese Veen. 

Veldwerk 

Veldwerk is een belangrijke methode die gebruikt wordt in dit onderzoek. De student heeft 

tijdens het schrijfproces meerdere malen het gebied verkend en ter plekke onderzocht. Het 

onderzoeken van de landschappelijke gelaagdheid in het huidige natuurgebied Friese Veen 

vraagt om veldwerk. In het gebied kunnen waarnemingen gedaan worden die bijdragen aan het 

classificeren van deelgebieden. Ook vraagt het inventariseren van landschapselementen om 

speurwerk op locatie in het gebied. Eveneens zijn deze landschapselementen in kaart gebracht 

en gefotografeerd. Ook het raadplegen van kennis en ervaring van deskundigen is toegepast 

tijdens het onderzoek, bijvoorbeeld het benaderen van het beheerteam van Natuurmonumenten 

en lokale historici van de historische vereniging Ol Eel (Oud Eelde). 

Waarderingsmodel 

Het waarderingsmodel vormt de schakel tussen de ruimtelijke analyses en het veldwerk. Aan 

de hand van foto’s en kaarten worden de verschillende elementen en de relatie met het 

landschap ruimtelijk weergegeven. De resultaten met historische onderbouwing worden 

gekoppeld aan de huidige staat waarin het landschapselementen verkeert. Het koppelen en 

verwerken van deze informatie maakt inzichtelijk over welke cultuurhistorische 

landschappelijke waarden het Friese Veen beschikt. Deze informatiewaarde wordt aan de hand 

van het waarderingsmodel, in een overzichtstabel, weergegeven. 
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Toepassen van bronmateriaal 

Een brede basis aan kennis en materialen bevordert het onderzoek en verhoogt de 

betrouwbaarheid van de bevindingen. Daarom wordt er in dit onderzoeksproces gebruik 

gemaakt van de eerder genoemde soorten bronnen en onderzoeksmethoden. De toepassing van 

verschillende onderzoekstechnieken en de interdisciplinaire opzet van het onderzoek wordt per 

deelthema hieronder behandeld en weergegeven in een overzicht in figuur 1.7 op pagina 23. 

 

Deelthema 1  

Het tweede hoofdstuk vormt een inleiding van het onderzoek op een breed schaalniveau 

waardoor het omliggende landschap ook meegenomen wordt. Diverse bronnen die tijdens dit 

begin van het onderzoeksproces gehanteerd zijn: literatuur, historisch kaart- en beeldmateriaal, 

geo-data en veldwaarnemingen. 

Het literatuuronderzoek vormde de start van het onderzoek en is zowel digitaal als analoog 

beschikbaar. De archieven waren een tijd gesloten vanwege het coronavirus. Online kan in de 

databases van de twee provinciale archieven gezocht worden, digitaal kunnen veel documenten 

en met name kaartmateriaal worden geraadpleegd. In een later stadium van het onderzoek waren 

de archieven weer open voor bezoekers. 

In het begin van het onderzoek, hoofdstuk twee en drie, is er veel gezocht naar historische 

kaarten en schetsen van het Friese Veen en het omliggende landschap. Het verzamelen van 

historisch kaartmateriaal is belangrijk om de (geringe) literatuur te kunnen aanvullen en te 

vergelijken met het gekarteerde landschap. 

Geo-data is tijdens het gehele onderzoek gebruikt voor het maken van kaartbeelden en de 

ruimtelijke analyse. De programma’s ArcGIS, InDesign en Photoshop zijn, voor het maken van 

kaartbeelden en afbeeldingen, tijdens het hele onderzoek ingezet ter ondersteuning van de tekst. 

Tijdens het begin van het onderzoek is er ook samen met het beheerteam ter plekke, in het 

Friese Veen, het gebied verkend. 

 

Deelthema 2  

In dit derde hoofdstuk staat de turfwinningsperiode centraal. Er is weinig geschreven over deze 

periode terwijl de landschappelijke impact groot is geweest. Het winnen van turf heft het 

huidige landschap gevormd. Er is een reconstructiekaart gemaakt van de grondverdeling van 

het Fries Veen in 1832. De gegevens van de grondeigenaren zijn gebruikt voor verder 

onderzoek naar het landgebruik. Het toponymisch onderzoek geeft meer inzicht in het terrein 
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en het landgebruik van het Friese Veen en de nabije omgeving. Ook is er gebruik gemaakt van 

de lokale expertise van de historische vereniging Ol Eel in Eelde voor kennisuitwisseling en 

aanvulling van informatie. Tijdens het schrijven van hoofdstuk drie zijn verschillende 

archiefstukken onderzocht om meer informatie te verkrijgen van deze turfwinningsperiode en 

daarmee de bestaande literatuur over het Friese Veen aan te kunnen vullen. 

 

Deelthema 3  

In het vierde hoofdstuk wordt in het onderzoek eigen kaartmateriaal gebruikt voor het 

classificeren van deelgebieden en het inventariseren van landschapselementen. Het 

waarderingsmodel wordt in dit hoofdstuk in tabelvorm weergegeven met sprekende foto’s van 

de landschapselementen. 

Veldwerk is door de student op elk moment tijdens het schrijven van de scriptie uitgevoerd, 

met name bij het tot stand brengen van het waarderingsmodel in hoofdstuk vier. 

 

Deelthema 4  

Er zijn digitale documenten van Natuurmonumenten beschikbaar gesteld om te gebruiken 

tijdens dit onderzoek. De (oude) beheersverslagen zijn vooral in hoofdstuk vijf geraadpleegd 

en behandeld, middels een SWOT-analyse van de korte beheerrapporten. In hoofdstuk vijf is 

ook gebruik gemaakt van (historisch) kaart- en beeldmateriaal voor het inzichtelijk maken van 

het gebiedsgebruik en de gebiedsbeleving. 
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Hieronder wordt een kort overzicht gegeven met betrekking tot de toepassing van de 

onderzoeksmethodieken tijdens het schrijven van dit onderzoek. Aan de hand van een tabel 

worden de gehanteerde bronnen en methodieken per deelthema weergegeven (fig. 1.7). 

  

Deelthema’s Bronnen Methoden 
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van het 
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 Toponymisch onderzoek 
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 Waardenstellend onderzoek 

 Beeldmateriaal 

 

 

 Literatuur 

 Veldwaarnemingen 
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 Archiefonderzoek 

Natuurmonumenten 

 

 

 

 

 

• Literatuurstudie en 

landschapsanalyse, onderzoek 

naar de ontstaansgeschiedenis 

van het natuurgebied Friese 

Veen. 

• Bestuderen van 

landschappelijke processen en 

ruimtelijke veranderingen. 

• Onderzoeksgebied bezoeken, 

gebiedsverkenning en foto’s 

maken. 

• Tijdlijn onderzoeksgebied 

 

• Onderzoek naar de 

landschappelijke gelaagdheid 

en de ruimtelijke samenhang 

binnen het onderzoeksgebied. 

• Reconstructieonderzoek naar 

turfwinning en 

grondeigenaren 

• Ruimtelijke analyse en 

veldwaarnemingen voor het in 

kaart brengen van 

deelgebieden en 

landschapselementen. 

• Archiefstukken bestuderen 

 

• Waardenstellend onderzoek 

uitvoeren. 

• Onderzoeksgebied bezoeken 

en foto’s maken. 

• Overzichtskaart maken. 
 

• Bestuderen van 

gebiedsgebruik en 

gebiedsbeheer. 

• SWOT-analyse (oude) 

beheersverslagen 

• Advies. 

 

▲ Figuur 1.7 Overzicht van de per deelthema gehanteerde bronnen en methoden. Bron: Auteur, 2021. 
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  H2. Landschapsopbouw    

 van het onderzoeksgebied  

Natuurgebied Friese Veen 

Foto gemaakt door: 

S.E. van der Werff  

op 14-11-2020 
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H2. Landschapsopbouw van het onderzoeksgebied 
 

Inleiding 

Om de context van het Friese Veen goed te begrijpen wordt er in een breder perspectief gekeken 

naar de vorming van het landschap. De landschapshistorie van het Friese Veen is in 

onderstaande tijdlijn weergegeven (fig. 2.1). In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 

landschappelijke processen en ontwikkelingen vanaf het Pleistoceen tot aan de 

turfwinningsactiviteiten in het gebied beschreven. Ook wordt de huidige situatie van het Friese 

Veen kort belicht. De start van de turfwinningsperiode tot aan het heden wordt in de volgende 

hoofdstukken behandeld. 

▲ Figuur 2.1. Tijdlijn met weergave van de belangrijkste landschappelijke processen en ontwikkelingen vanaf 

het Pleistoceen tot aan de turfwinningsperiode in het Friese Veen. Dit is het eerste deel van de tijdlijn, zie 

bijlage 4 voor de gehele tijdlijn van pleistoceen tot heden. Bron: Auteur, 2021. 

± 
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2.1 Ontstaan van het natuurlijke landschap 

Pleistocene zandlandschap 

Nederland kent twee meer recente glaciale perioden waarin het land bedekt was met ijsvlaktes, 

het Elsterien en het Saalien. Tijdens het Elsterien, 445.000-420.000 jaar geleden, is een klein 

gedeelte van Noord-Nederland bedekt geweest met landijs. De maximale ijsbedekking van 

Nederland vond plaats tijdens het Saalien. In het Saalien, 370.000-130.000 jaar geleden, werd 

Nederland gedeeltelijk bedekt door een dik pakket van landijs. De ijskap bedekte heel Noord-

Nederland en reikte tot Midden-Nederland. Dit was de laatste glaciale periode met 

landijsbedekking in Nederland. Er ontstond een toendralandschap toen er een einde kwam aan 

de ijstijd in Nederland. 38 Het Friese Veen is in deze periode ook bedekt geweest met landijs. 

Een gevolg van de ijsvlakte is het smelten van het landijs, met als nasleep de impact van de 

smeltwaterstroom dat zich een baan vormde door het landschap. Het gevolg is in het landschap 

rondom Friese Veen zichtbaar. Het laaggelegen, door smeltwater ingesneden, beekdal van de 

Drentsche Aa en de hoger gelegen keileemrug De Rug van Tynaarlo. 

In de laatste fase van het Saalien zorgde het verplaatsen van de landijsbedekking voor een 

belangrijke verandering die geleid heeft tot de vorming van de structuren van de Hondsrug in 

Midden-Drenthe.39 De Hondsrug maakt deel uit van een serie van keileemruggen in Drenthe: 

Hondsrug, Rug van Tynaarlo, Rolderrug, Rug van Zeijen en Rug van Norg. Deze serie parallel 

gelegen zandruggen hebben een kleileembedekking en worden zowel keileemruggen als 

kleileemruggen genoemd. De kern van de keileemruggen wordt gevormd door oudere 

afzettingen waarop een dikke laag keileem ligt. Deze laag keileem wordt op de flanken van de 

rug richting de beekdalen steeds dunner.  De helling van de flanken vlakt meestal gelijkmatig 

af naar de lager gelegen beekdalen.40 Twee van deze keileemruggen liggen aan weerskanten 

van het onderzoeksgebied, de Rug van Tynaarlo en de Hondsrug. Het Friese Veen ligt aan de 

oostflank van de Rug van Tynaarlo, in het gevormde lager gelegen beekdal met 

daarnaastgelegen de Hondsrug (fig. 2.2). Deze ruggen zijn ontstaan door beweging van een 

snelle ijsstroom vanuit het noord-noordwesten naar het zuid-zuidoosten.41  

                                                           
38 Stouthamer, et al., 2020, p. 118, 146, 163 en 164. 
39 Stouthamer, et al., 2020, p. 172 en 173. 
40 Huisman, 2003, p. 65. 
41 Huisman, 2003, p. 64. 
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Tussen de keileemruggen van het Hondsrugsysteem in Noord-Drenthe liggen de beekdalen van 

onder meer de Drentsche Aa. Deze beekdalen waren oorspronkelijk smeltwaterdalen en bestaan 

in die zin al sinds het einde van het Saalien. De beekdalen hebben zich later ontwikkeld in een 

reliëf dat is achtergelaten door verplaatsing van landijs.42  De laatste ijstijd, ook wel 

Weichselien genoemd, speelde zich circa 115.000-11.700 jaar geleden af. In die tijd bereikte 

het landijs Nederland niet meer.43 

 

Het Holocene veenlandschap 

Het landschap groeide in de eerste helft van het Holoceen, 8000-4000 v. Chr.,  steeds meer dicht 

tot een zwaar oerbos (zie bijlage 1. Paleogeografische kaarten van het onderzoeksgebied in het 

Holoceen). In het onderzoeksgebied wordt deze bebossing ook wel het Atlantische woud in het 

Drentse Aa-gebied genoemd.44 Na de koude glaciale periodes in het Pleistoceen kwam er 

                                                           
42 Huisman, 2003, p. 64. 
43 Stouthamer, et al., 2020, p. 195. 
44 Spek et al., 2015, p. 64 en 71. 

▲ Figuur 2.2. Hoogtekaart met weergave van de keileemruggen en het onderzoeksgebied Friese Veen. 

Kaartbeeld gemaakt door: Auteur met ArcGIS 10.5., AHN 3 ondergrond 2021. 
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verandering in het klimaat. Het werd warmer tijdens het Holoceen, door de stijging van de 

zeespiegel kwamen ook de regionale grondwaterstanden hoger te liggen. In het Atlanticum, 

circa 5.000 v Chr., kwam door deze hogere waterstand veengroei op gang in de beekdalen van 

Drenthe. In de benedenloop van deze beekdalen ontstond met name eutroof rietzeggeveen en 

broekveen, vanwege de aanwezigheid van een voedselrijk milieu. Dit voedselrijk milieu is 

mede ontstaan door de aanvoer van kalk en andere nutriënten vanuit het diepere grondwater en 

door werking van overstromingswater. 45 

 

In het noorden van Drenthe hebben een aantal wolden gelegen, 

dit zijn voormalige hoogveengebieden rondom Roderwolde,  

Leutingewolde, Foxwolde, Peizerwold, Eelderwolde en 

Paterswolde. Zeer waarschijnlijk maakten deze gebieden 

voorheen deel uit van een voedselarm veengebied met oligotrofe 

omstandigheden waar veel veenmosveen voorkwam.46 

In het Friese Veen zijn tijdens bodemkarteringen veenmosveen 

restanten gevonden, dit is plaatselijk twee á drie meter aanwezig 

in de ondergrond (fig. 2.3).47 Er is oud veenmosveen 

(Sphagnum) met wollegrasresten (Eriophorum vaginatum) 

gevonden in het Friese Veen. De aanwezigheid van wollegras is 

kenmerkend voor een oligotroof (voedselarm) milieu. Het 

gebied sluit aan bij de (veelal) oligotrofe woldgebieden en niet 

bij de met name eutrofe benedenloop van het beekdal. 

 

Tijdens het Holoceen had de zee een lange tijd invloed op de 

ontwikkelingen van het veen in de benedenlopen van de 

Drentsche beekdalen. De destijds hoge zeespiegelstanden 

hebben toen voor stagnatie van waterafvoer gezorgd. Hierdoor 

ontstonden optimale natte omstandigheden voor veengroei in de 

stroomdalen. 48 Voorheen maakte dit veen deel uit van een 

hoogveenkoepel die zich uitstrekte langs het beekdal van de 

                                                           
45 Vries et al., 2008, p. 38. / Spek et al., 2015, p. 78. / Spek, 2004, p. 204. 
46 Spek, 2004, p. 220-223. 
47 Diggelen, van et al., 1990, p. 47. 
48 Hendriks, 1991, p. 19. 

▲ Figuur 2.3. Bodemprofiel 

Friese Veen, met veenmosveen in 

de ondergrond op 1 tot 2,5 meter 

diepte. De bodemkartering is 

gedaan op de grote legakker de 

Achtmat aan de noordoostkant 

van het gebied.  Bron: uitsnede 

Hofstede et al., 1991, p. 96. 
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Drentse Aa. Later werd het veen in de dalen gerekend tot laagveen, wegens de totstandkoming 

en ontwikkeling van het veen in relatief voedselrijke condities.49 In de laatste fase van het 

Holoceen, het Subatlanticum, werd de veengroei op vele plaatsen definitief afgebroken, wegens 

de afzetting van een laag zee- of rivierklei. Bij plaatsen waar sedimentatie geen invloed had 

bleef de veengroei aanhouden. Deze veengroei continueerde totdat mensen begonnen met 

ontginningen en verveningen van veengronden. 50 

De Drentsche Aa bestaat uit een beekstelsel. De beekjes in de Drentsche Aa komen van 

oorsprong voort uit moerassige venige laagten, waaruit geleidelijk een stroompje voortkwam. 

Deze stroompjes zijn vele jaren later langzamerhand uitgegroeid in meanderende beken.51 In 

de Steentijd, rond 5.000 voor Chr., bestond het natuurlijke landschap in Drenthe voornamelijk 

uit beekdalen en veenmoerassen. 52 

Uiteindelijk resulteerde dit tot de vorming van het veenlandschap gelegen tussen de twee 

keileemruggen, in het beekdal van de Drentsche Aa. Het veengebied in de benedenloop van het 

dal is vanaf de Middeleeuwen door mensen op kleinschalig niveau aangetast voor 

brandstofwinning. In de achttiende en negentiende eeuw is dit gebied grootschalig veranderd 

aan de hand van systematische turfwinningsingrepen. 

 

Tegenwoordig bestaat de bodem voornamelijk uit vlakke plateaus met natte zandgronden en 

mesotrofe veengronden hetgeen wordt afgewisseld met stroomdalen die gevuld zijn met 

mesotroof en eutroof veen.53 In deze gebieden beschikt het veen over vrij voedselrijke 

omstandigheden, passend bij een laagveengebied. Op het kaartbeeld zijn de huidige 

veengronden binnen het dal weergegeven, met recente veranderingen (fig. 2.4). 

                                                           
49 Vries et al., 2008, p. 38 en 39. 
50 Hendriks, 1991, p. 19.  
51 Brink, van den et al., 2020, p. 2. 
52 Spek et al., 2015, 81.  
53 Spek, 2004, p. 220. 
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▲  Figuur 2.4 Hoofdtype van het beekdal van de Drentsche Aa op de bodemkaart van 1987 en 2013 

met aanduiding van de veranderingen tussen 1987 en 2013. Op dit kaartbeeld ligt het Friese Veen 

helemaal bovenaan, waar de dikke veengronden liggen. Bron: Uitsnede Spek et al., 2015, p. 81. 

      Bodemkaart uitgave 1987      Bodemkaart uitgave 2013                    Veranderingen in hoofdtype tussen 

 1987 en 2013   
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2.2 Bewonings- en veengeschiedenis 

Ontstaansgeschiedenis van Paterswolde 

De oudste bekende benaming van Paterswolde is Potterwolt, uit het jaar 1404.54 De 

toponymische natuurnaam ‘Wold’ heeft de betekenis moerasbos, zompig bos.55 In dit geval van 

de persoon genaamd Potter. 

Paterswolde is uitgegroeid tot een wegdorp langs 

het Eelderdiep, dat haar ontstaansgeschiedenis heeft 

te danken aan de turfwinningsactiviteiten in het 

noordelijk gelegen laagveengebied. Het gebied 

bestaat uit voormalig hoogveen, hier hebben in de 

middeleeuwen kleinschalige lokale ontginningen 

plaatsvonden. De vervening van het laagveen kwam 

na de middeleeuwen tot ontwikkeling. In het 

noordelijke deel van het Neerwold werd er 

begonnen met het winnen van turf. In de achttiende 

en begin van de negentiende eeuw werd er gestart 

met turfwinning in het zuidelijke deel van het 

Neerwold, het Paterswoldsemeer en daaropvolgend het Friese Veen. Paterswolde ligt naast het 

vroegmiddeleeuwse esdorp Eelde, gelegen op een uitloper van de hogere zandgronden van de 

Hondsrug, de Rug van Tynaarlo. Deze twee dorpen grenzen aan elkaar, waardoor er vaak wordt 

gerefereerd naar een samenvoeging van de twee dorpsnamen: Eelde-Paterswolde. 56 

Dit wegdorp heeft een aantrekkelijke ligging, nabij de grote stad Groningen (fig. 2.5). 

Paterswolde werd in de achttiende en negentiende eeuw een vooraanstaande vestigingsplaats 

voor de bourgeoisie, rijke en gegoede burgers. Edelen en andere notabelen hebben hun verblijf 

in de drukke stad Groningen aangevuld met buitenplaatsen en zomerverblijven in de groene 

omgeving van Paterswolde.57 Door deze nieuwe vooraanstaande bewoners heeft Paterswolde 

zich ontwikkeld tot een dorp met karakteristieke landgoederen met imposante huizen en villa’s. 

Deze elitegroep vond het belangrijk om een goede verbinding te hebben met de stad Groningen. 

                                                           
54 van der Sijs Etymologiebank, website gehanteerd op 25-03-2021. 
55 Berkel, van et al., 2018. 
56 Stenvert et al., 2001, p. 192. 
57 Stenvert et al., 2001, p. 192. 

▲ Figuur 2.5. Luchtfoto van Paterswolde en 

omgeving met provinciegrens. Het Friese Veen 

ligt in het midden. Bron: luchtfoto uit 2018 van 

Google Earth 2021, bewerkt door Auteur. 
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Omstreeks 1800 zijn er twee schipsloten, de Paterswoldse Schipsloot en de Eelder Schipsloot, 

gegraven ter verbetering van de (water)verbinding met de stad Groningen.58 

 

Het middeleeuwse veenlandschap nabij Paterswolde 

In de Middeleeuwen stond het laaggelegen veengebied, in het dal van de Drentsche Aa, gelegen 

tussen Haren en Paterswolde bekend als Hemmerwolde. Dit gebied is vernoemd naar het 

gehucht Hemmen. Hemmen lag ten noorden van Haren, daar stond het Huis te Hemmen hetgeen 

destijds rechten in het gebied had. De benaming Neerwold of Neerwolde werd vanaf de 

vijftiende eeuw gebruikt voor ditzelfde gebied. 59 

Het toponymische grondwoord ‘Wold’ komt ook voor in het nabij gelegen dorp Paterswolde. 

De definitie van ‘-Wold’ is: moerasbos of zompig bos. Een volledige definitie: “wald, woud, 

wold wijst op de vegetatie aan de randen van het onontgonnen veen, bestaande uit 

wilgenstruiken en laag geboomte, voornamelijk elzen en berken. Het wordt gekenschetst als 

een 'moerasbos' of een 'zompig, vochtig bos'.” 60  Over deze definitie bestaat discussie, ‘Wold’ 

kan ook onontgonnen dicht begroeide wildernis of ruigte aanduiden.61 Zompig bosgebied hoeft 

niet altijd met wold-namen verbonden te zijn, weliswaar ligt landgoed Vennebroek naast het 

onderzoeksgebied. Landgoed Vennebroek is vernoemd naar haar omgeving. Deze 

naamsverwijzing naar het omliggende landschap geeft een duidelijke indicatie van 

aanwezigheid van broekbos/zompig bosgebied. Ven betekent in Noord- en Noordwest-

Nederland weiland, ook in een groot deel van Drenthe. Venne heeft de betekenis van een 

waterig stuk land, weiland.62  Dit kan ook teruggevonden worden in de naam van het huis 

Vennebroek. Dit huis ligt in Paterswolde, gelegen op de grens van de Vennen en het Broek. 

Broek verwijst naar de aanwezigheid van een moerasbos.63 

Plaatsnamen worden veelal in twee soorten ingedeeld, natuurnamen en cultuurnamen. 

Natuurnamen gaan over aspecten van het natuurlijke landschap en cultuurnamen hebben 

betrekking op menselijke invloeden op het landschap. Het grondwoord Wold is een natuurnaam 

die refereert naar gebiedskenmerken en aspecten van het landschap.64 Toponiemen met wold-

                                                           
58 Zijpp, 2007, p. 22. 
59 Kuiken, 2010, p. 45 / Boekema, 2018, p. 12. 
60 Berkel, van et al., 2018. 
61 Zomer, 2016, p. 103. 
62 Bakker, 1993, p. 117. 
63 Wieringa, 1998, p. 110. 
64 Berkel, van, 2017, p. 9. 



 

 
 33 

namen zijn vaak ontstaan op vochtige en 

dicht begroeide veengebieden die later in 

cultuur zijn gebracht.65 

Het Neerwold heeft rond Eelderwolde 

gelegen of direct ten zuiden daarvan, 

globaal genomen tussen de Hondsrug en de 

Rug van Tynaarlo (fig. 2.6). Deze twee 

keileemruggen omsloten als het ware het 

veengebied Een gedeelte van het Neerwold, 

waaronder het huidige Friese Veen, ligt in 

het beekdal van de Drentsche Aa. De 

Drentsche Aa is een natuurlijke waterloop 

en kan gerekend worden tot een veenstroom 

van het Neerwold. De benaming ‘aa’ wordt 

vaak toegekend aan van oorsprong 

natuurlijke watertjes in de laagveen- en 

zandlandschappen.66  

Het is aannemelijk dat de benedenloop van het beekdal van de Drentsche Aa in de Late 

Prehistorie en de Vroege Middeleeuwen een extreem nat gebied was. Het diepe kwelwater en 

overstromingswater waren relatief rijk aan nutriënten. Hierdoor  ontstond er in de benedenloop 

voornamelijk een voedselrijk milieu voor veensoorten zoals zeggeveen, rietzeggeveen en 

slibrijk broekveen (fig. 2.7). 67 

Het blijkt lastig om te achterhalen hoe het landschap er uitzag in de Vroege Middeleeuwen in 

Drenthe, met name het vormen van een specifieke representatie van het onderzoeksgebied. Er 

wordt verondersteld dat het Drentse landschap destijds bestond uit veelal groene gebieden met 

buurtschappen. Buiten de buurtschappen bevonden zich kleine clusters boerderijen verspreid 

over het landschap, met bijbehorend akkerland, hetgeen overgaat in  bossen of bosschages 

waarna er een afwisseling plaatsvindt met (grote) open plekken bestaande uit voornamelijk 

                                                           
65 Phillipa, 2007. 
* In dit onderzoek wordt de term veenterp gehanteerd in plaats van huisplaats, omdat de landsophogingen 
onder de term veenterpen bekend staan en deze term in literatuur dominant is. 
66 Leestekens van het landschap website: https://www.leestekensvanhetlandschap.nl/veenstroom, gehanteerd 
op: 08-03-2021. 
67 Spek, 2004, p. 217. 

▲ Figuur 2.6. Kaartbeeld van de Hunzebekken (gebied 

met rode kader) met de voormalige erosiedalen en de 

natuurlijke waterlopen. Het Neerwold heeft ten 

zuidwesten van de stad Groningen gelegen. Het huidige 

Friese Veen ligt ten oosten van het gebied Eelderwolde, 

rechtsonder op de kaart. De kaart is georiënteerd op 

het noorden. Bron: kaartbeeld overgenomen van J. 

Zomer, 2016, p. 19. 
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grassen en heide. De Drentse beekdalen, waar het onderzoeksgebied gedeeltelijk toe behoord, 

zijn in de Vroege Middeleeuwen grotendeels ingenomen door broekbossen. Dit water van de 

broekbossen vloeide traag door de rietmoerassen alwaar het een weg zocht door de dikke 

veenpakketten. In de Vroege Middeleeuwen bereikten de Drentse venen en moerassen hun 

maximale omvang, overal in Drenthe werd men met deze groei geconfronteerd. 68 

De beekdalen waren bosrijke gebieden met hoofdzakelijk broekbossen. De broekgebieden 

bestaan uit kwelgevoede zandgronden. Dit zijn zandgronden met een moerige bovengrond of 

zandgronden met volledig grondwater gevoed veen. Dit laatste duidt op verdronken 

hoogveengebieden of laagveengebieden. 69 Het onderzoeksgebied heeft moerige zandgronden 

                                                           
68 Spek et al., 2015, p. 173-174. 
69 Spek et al., 2015, p. 251. 

▲ Figuur 2.7. Systematische weergave van het beekdalsysteem van de Drentsche Aa. Het onderzoeksgebied 

bevindt zich in het benedenloopgebied van het beekdal.  Bron: Spek, 2004, uitsnede kaartbeeld p. 211. 

Brongebied en bovenloop
  

Middenloop  

Benedenloop
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en veengronden, in het gebied is het hoogveen verdronken en is het Friese Veen tegenwoordig 

een laagveengebied. 

Het landschap van het Neerwold bestond in de Middeleeuwen grotendeels uit een zompig 

gebied. De nattige veengronden en broekbossen zijn moeilijk begaanbare gronden en werden 

veelal door mensen gemeden. Dit natuurlijke landschap werd nauwelijks gebruikt, op 

kleinschalige lokale ontginningen na. Er zijn aanwijzingen gevonden van vroegere bewoning 

in het veengebied. Enkele opgeworpen hoogtes zijn aanwezig in dit gebied, vroegere bewoonde 

kleiachtige ophogingen. Dit zijn oude woonheuvels, veenterpen, die soms ook heemstedes 

worden genoemd. Een veenterp is een woonheuvel met een dikke kleiige bovenlaag in drassig 

veengebied.70 Heemsteed of Heemstede betekent huiselijke woonstede of plaats waar een huis 

heeft gestaan. Heemsteden is de lokale benaming voor veenterpen.71 De term veenterp is nog 

steeds in gebruik, echter zijn deze verhogingen resultaat van inklinking van de bodem. Het 

(veenterp vormige) hoogteverschil is ontstaan door de leemachtige vloer waarover de 

huisplaatsen beschikten, de vloer werd meermaals vernieuwd. Het leemachtig pakket klinkt 

nauwelijks in ten opzichte van de veenachtige omgeving, waardoor de veenterpen/huisplaatsen 

zijn ontstaan.72 

Deze veenterpen zijn overblijfselen van Middeleeuwse bewoning, vermoedelijk een 

bewoningsperiode van meer dan drie eeuwen.73 Deze rondvormige ophogingen bestonden uit 

verwerkt veen gemengd met klei, zand, keileem en aardewerkscherven. De diepte van deze 

veenterpen kon oplopen tot bijna één meter met veelal een doorsnede van enkele tientallen 

meters. Voor de turfwinning leverden deze ophogingen niet genoeg geld op. Het onderliggende 

veenpakket, met een dikte van 2 á 3,5 meter, lag te diep waardoor de veenterpen onbruikbaar 

waren voor turfwinning.74 Dit is de reden dat gronden met de zogenoemde veenterpen niet 

verveend zijn. 

Er zijn meer dan tweehonderd veenterpen gevonden in het veengebied, drie grote clusters van 

veenterpen liggen ten noorden/oosten van het Paterswoldsemeer, bij Roderwolde en in de 

polder Peizer- en Eeldermaden. Op de laatst genoemde plek vormen enkele veenterpen een 

wettelijk beschermd archeologisch monument.75 In en rondom het Paterswoldsemeer zijn ook 

                                                           
70 Casparie, 1987, p. 2-11. 
71 Vilsteren, van, 1992, p. 117. 
72 Doesburg, van et al., 2010, p. 141-142. 
73 Doesburg, van et al., 2010, p. 69-71. 
74 Casparie, 1987, p. 2-11. 
75 Moor, de et al. 2017, p. 8. 
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een aantal veenterpen aanwezig. De veenterpen komen zelden hoger uit dan één meter boven 

het maaiveld, dit maakt de veenterpen lastig zichtbaar.76 

Deze veenterpen zijn in de Volle Middeleeuwen in gebruik geweest. Het blijft echter nog 

onduidelijk waarom deze groep mensen gekozen heeft voor deze woonlocatie, aangezien het 

niet het meest gunstige gebied was om te wonen. Er zijn twee inmiddels achterhaalde theorieën 

over het gebruik van de veenterpen: veenterpen die voor een korte periode in gebruik waren, 

als vlucht- en woonheuvels tijdens vetweiderij in het voorjaar tot aan de slacht óf veenterpen 

waarbij de voornaamste activiteit bestond uit bierproductie waarbij de gevonden kogelpotten in 

het brouwproces gebruikt zouden zijn.77  De meest recente verklaring voor de veenterpen is dat 

de veenterpen huisplaatsen zijn geweest die hoger zijn komen te liggen wegens de inklinking 

van het omliggende veenlandschap.78 Een meer logische vestigingsplaats zou op de 

naastgelegen keileemruggen zijn, deze gronden zijn minder drassig en beter geschikt als 

landbouwgrond en woonlocatie. 

Enkele restanten van de in het Neerwold gelegen veenterpen zijn tegenwoordig nog zichtbaar 

als eilandjes in het Paterswoldsemeer.79 Twee van de eilandjes dragen de naam (groot) 

Heemstede en Noord/Klein Heemstede. Ook aan de oostkant van het Friese Veen bevindt zich 

een Middeleeuwse veenterp (fig. 2.8). Het dichtbij gelegen natuurgebied de Onlanden staat 

bekend om een grote cluster van veenterpen, in de polder Peizer- en Eeldermaden, een aantal 

hiervan zijn beschermd als archeologisch monument.80  Een overeenkomstig patroon is dat de 

veenterpen geen ligging op zandgrond hadden, maar veelal op een stevige (mogelijk verhoogde) 

ondergrond van klei. Deze keuze had vermoedelijk te maken met het inklinken van de 

veenbodem, dit proces kent een trager verloop bij klei-op-veengebieden. 81  

 

Een andere vondst die wijst op Middeleeuwse bewoning zijn scherven van kogelpotten. De 

globale datering van deze vondst wordt geschat op twaalfde of dertiende eeuw. Deze scherven 

zijn gevonden aan de westkant van het Friese Veen langs de gereconstrueerde meander van de 

Oude Aa. Bestudering van het vondstmateriaal indiceert dat de scherven zijn opgebaggerd uit 

de plek waar het eeuwen lang heeft gelegen.82 Bewoning in de middeleeuwen heeft 

                                                           
76 Klungel, 1971, p. 188-197. 
77 Stapert et al., 2005, p. 120. 
78 Zomer, 2016, p. 122. 
79 Mei, 2013, p. 3. 
80 Zomer, 2016, p. 231 en 240-242. 
81 Zomer, 2016, p. 251. 
82 Stapert et al., 2005, p. 118-120. 
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plaatsgevonden langs de veenstroom in het beekdal op de klei-op-veen gronden, totdat het 

gebied door wateroverlast onbewoonbaar werd. 

Kleinschalige ontginningsactiviteiten hebben zich in het Gorecht en de aangrenzende 

woldgebieden vanaf de tiende eeuw plaatsgevonden. Er was sprake van gunstige 

klimatologische omstandigheden en een andere factor is de sterke bevolkingsgroei, waardoor 

een grote behoefte aan het in cultuur brengen van land is ontstaan. Bovendien is de behoefte 

aan brandhout, als brandstof, een belangrijk motief geweest om het veenland te exploiteren. Het 

hout had men nodig als bouwmateriaal en was destijds te kostbaar om te verstoken, turf kon 

beter gebruikt worden als brandstof. Er zijn weinig schriftelijke bronnen over het verloop van 

de kleinschalige ontginningen tussen de elfde tot dertiende eeuw. 83 

In de Middeleeuwen nam de hoeveelheid neerslag en de hogere temperaturen in het Neerwold 

af (fig. 2.9). Er vond een grootschalige oxidatie van het veen plaats.84 Het bovenste gedeelte 

                                                           
83 Broek, van den, 2007, p. 211. 
84 Zomer, 2016, p. 57. 

▲ Figuur 2.8. Archeologische Monumentenkaart (AMK) rondom het Friese Veen. Het kaartbeeld geeft 

archeologische waarden weer in de omgeving van het Friese Veen en het Paterswoldsemeer met 

daartussen de Meerweg. Er liggen drie veenterpen in dit gebied, twee in het Paterswoldsemeer 

(waarnemingen 9906 & 214019) en een Middeleeuwse veenterp aan de oostzijde van het Friese Veen 

(AMK-terrein 13978). Bron: van der Mei, 2013, uitsnede kaartbeeld p.8.  
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van het veen verdroogde enigszins, delen van het veen werden in gebruik genomen als 

weidegebied. Door deze gebiedsfactoren werd het Neerwold toegankelijker en bruikbaarder 

voor onder andere bewoning op de met leem verhoogde veenterpen. Echter werd dit gebied te 

nat voor bewoning in de loop van de Middeleeuwen. Bij stormvloed kon de zee via de Drentsche 

Aa ver doordringen in het gebied. De zee kon tot aan de huidige veenplassen het Friese Veen 

en het Paterswoldsemeer reiken en zette in de omgeving laagjes klei af. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In de Middeleeuwen vond er een extensieve weide-economie met het fokken van slachtrunderen 

en varkens in de omgeving plaats. Er werd er in de dalen van het beekdal loofhooi gewonnen, 

hetgeen de boeren in de winter aan hun vee konden voeren.86  In de Volle Middeleeuwen is er 

een omslag geweest, de vraag naar vee nam af en de vraag naar graan nam toe. Deze verandering 

in vraag naar producten had te maken met de opbloei van de stedelijke economie.87 De stad 

Groningen ontwikkelde zich tot een stapelplaats voor granen. Het mest van de runderen vormde 

een belangrijk onderdeel van het graanbedrijf. Er ontstond en grote behoefte aan grashooi, dat 

                                                           
85 Mei, 2013, p. 2. 
86 Spek et al., 2015, p. 286. 
87 Kuiken, 2010, p. 51-52. 

◄ Figuur 2.9. Drenthe in de 

Vroege Middeleeuwen. Een 

paleografische reconstructie 

met extra kader rechtsboven 

met weergave van de 

omgeving van het 

onderzoeksgebied. Deze 

reconstructie geeft de 

aanwezigheid van 

hoogveengronden en 

beekdalgronden aan, het 

onderzoeksgebied ligt op de 

scheidingslijn van deze twee 

grondsoorten. Bron: Spek, 

2004, uitsnede kaartbeeld 

p.176, bewerkt door auteur 

2021. 
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over hogere voedingswaarden beschikt dan loofhooi. Hierdoor werden de natte 

zeggeveenmoerassen langs de beken drooggelegd, met aanleg van eenvoudige watergangen, 

om hooi te winnen.88  Door het afwateren en weghalen van vegetatie ontstonden er langs de 

beek vaak onregelmatige blokverkavelingen met hooiland (madelanden). 89 Iets verder van de 

beek afgelegen ontstond er voornamelijk een onregelmatige blokverkaveling met een 

perceelsrichting die dwars op de beek is gesitueerd. Dit verkavelingspatroon is over het 

algemeen op veel plaatsen nog (gedeeltelijk) aanwezig. 

Aan de oostkant van het onderzoeksgebied is een agrarische veenlandschap te herkennen. Deze 

gronden liggen langs het beekdal van de Drentsche Aa, in 1818 aangeduid als ‘Lage Hooy 

Landen’(fig. 2.10).90 De meeste broekbossen zijn aan het einde van de Middeleeuwen en in de   

 

 

  

                                                           
88 Spek et al., 2015, p. 286. 
89 Bleumink, 2018. p. 238. 
90 De historische kaart uit 1818 wordt groter weergegeven in figuur 3.13 (NL-GnGRA_817_2764). 

▲ Figuur 2.10. Kaartbeelden van het Friese Veen van voor, tijdens en na de turfwinning, uit omstreeks 1811, 

1818, 1845 en 1900. De kaarten zijn uitgesneden met het Friese Veen centraal gelegen, onscherpte komt 

doordat de kaarten op grotere schaal getekend zijn. De kaart uit 1818 is gedraaid zodat deze, net als de 

andere kaarten, georiënteerd is op het noorden. Bron: Groninger Archieven (zie bibliografie, geraadpleegde 

archiefstukken) en Kadaster op Topotijdreis, (website www.topotijdreis.nl gehanteerd op 29-08-2021). 
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loop van de nieuwe tijd ontwaterd. Alleen de nattige en venige plekken, voornamelijk broekbos, 

zijn overgebleven. Deze gronden waren te nat om in gebruik te nemen als weiland, oude 

extensieve hakhoutbeheer kon in stand blijven.91 Plekken waar in het Pleistoceen al waterafvoer 

plaatsvond zijn tijdens de Middeleeuwse ontginningen onontgonnen gebleven of pas later in 

gebruik genomen. De wateroverlast was op deze plekken te groot en kon pas worden aangepakt 

nadat de afwatering van het omliggende gebied onder controle was.92 

 

In de volle middeleeuwen werd er droge turf gestoken nabij het Hoornse Diep. Vanuit het hof 

te Hemmen, hetgeen beschikte over oude rechten in het veengebied, werd er begonnen aan 

turfwinning in het gebied.93 In de Middeleeuwen is men al begonnen met het regelen van 

afwatering in het gebied en het plaatsen van dijken. De Eelderdijk heeft in de buurt van het 

Friese Veen gelegen, mogelijk dichtbij de locatie van de huidige Paterswoldsedijk.94 In de loop 

van de vijftiende eeuw veranderen de hoofdproducten van het Neerwolder veenland. De vraag 

naar vee en graan en heeft plaats gemaakt voor hooi en turf. 95  

Het hoogveen is langzamerhand verdwenen door verandering in de waterstand van het gebied, 

mede door ontginning en ontwatering. Door deze gebiedsomstandigheden is het hoogveen 

veranderd in een drassig laagveengebied. In de zeventiende eeuw begon men aan de noordkant 

van het Neerwold (ten zuidoosten van de stad Groningen) met turfwinning, pas veel later in de 

achttiende en negentiende eeuw begon men aan natte vervening aan de zuidkant van het 

Neerwold bij het Paterswoldsemeer en daaropvolgend het Friese Veen.96 

  

Het achttiende en negentiende-eeuwse turfwinningslandschap 

In Nederland zijn er twee turfwinningslandschappen die van elkaar kunnen worden 

onderscheiden. De veenkoloniale landschappen die zijn ontstaan in hoogveengebieden die 

daarvoor nooit ontgonnen waren en de veenderijen in landschappen die van oorsprong 

agrarische veenlandschappen waren die nadien zijn ingeklonken, waardoor hoogveen onder de 

waterspiegel kwam te liggen en niet langer geschikt was voor landbouwactiviteiten. In het 

onderzoeksgebied is er sprake van het laatst genoemde. De agrarische veenlandschappen zijn 

ontgonnen en later gebruikt voor turfwinning, hetgeen resulteerde in petgaten 

                                                           
91 Spek et al., 2015, p. 251. 
92 Zomer, 2016, p. 279. 
93 Kuiken, 2010, p. 50. 
94  Broek, van den, 2007, p. 230. 
95  Broek, van den, 2007, p. 230. 
96 Kuiken, 2010, p. 51-52. 
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(verveningsplassen) en legakkers. De turfwinning is hier uitgevoerd in de vorm van 

zogenaamde ‘natte vervening’, dat wil zeggen turfwinning onder de grondwaterspiegel. De 

techniek van natte vervening werd na 1751, door de Friezen, in de provincie Groningen 

geïntroduceerd.97 Deze techniek wordt vooral gebruikt in verdronken hoogveengebieden en 

leidde tot plasvorming met als gevolg landverlies.98 

Turf werd hoofdzakelijk gebruikt als brandstof. Daarnaast kon turf ook op andere manieren 

gebruikt worden, zoals bouwmateriaal, turfstrooisel, tuinturf (bodemverbeteraar) en actieve 

kool (zuiveringskracht, adsorptie van stoffen). De belangrijkste eigenschap van turf is dat er 

geen water wordt opgenomen als de turf eenmaal gedroogd is. De turf is licht van gewicht en 

was goedkoop. De verscheidene soorten turf konden sterk in verbrandingswaarde variëren. 99 

Brandstof speelde een belangrijke rol in het dagelijks leven, om te koken en warm te blijven. 

De voorraad van brandhout was niet oneindig. Turf werd gebruikt als brandstof nadat er een te 

kort aan brandhout leek te ontstaan. Turf is een veensoort en vormde een energiebron dat goed 

brandbaar is in gedroogde staat.100 Bij natte vervening wordt de turf afgegraven onder het 

grondwaterpeil waardoor petgaten* ontstaan in de verveningsplassen. De gewonnen turf wordt 

op legakkers** gelegd om te drogen. Tijdens het drogen wordt de turf gestoken in rechthoekige 

repen, vervolgens wordt het turf opgestapeld.101 De productie van steenkool kwam rond 1900 

op. Deze vorm van brandstof was goedkoper, turf kon hiermee niet concurreren met als gevolg 

dat verveningsactiviteiten sterk afnamen.102 

In het Neerwold gebied is in het midden van de achttiende eeuw sprake van veenafgraving op 

grotere schaal, met veenbazen en veenarbeiders.103 Voorheen was het Neerwold een gebied met 

geringe economische activiteiten. Het oostelijke gebied van het Neerwold werd voornamelijk 

gebruikt als hooiland, hetgeen weinig winst opleverde. In het noordwestelijke gedeelte van het 

Neerwold werd als eerste begonnen aan veenafgraving. In 1741 werd vermeld dat Friese 

                                                           
97 Barends et al., 2010, p. 81. 
98 Barends et al., 2010, p. 80-83. 
99 Gerding, 1995, p. 22-23. 
100 Barends et al., 2010, p. 80-81. 
* worden ook wel trekgaten genoemd. 
** worden ook wel zetwallen genoemd. 
101 Barends et al., 2010, p. 85. / Gerding, 1995, p. 34. 
102 Barends et al., 2010, p. 91. 
103 Geschiedkundig overzicht van de verveeningen in Drenthe Willinge Gratama; 1872, p. 96-151. Bron: Drents 
Archief, inv.nr 276 Mr C.L. Kniphorst. 
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veenarbeiders sponturf moesten graven ten westen van het Hoornse Diep. 104 In het Friese Veen 

begon de turfafgraving in het begin van de negentiende eeuw. 

 

Het Neerwold kende geen duidelijke grenzen, tot aan 1765 werden grenzen willekeurig 

getrokken aan de hand van bestaande structuren en sloten, gemarkeerd met stenen.  

In een bewaard gebleven archiefstuk over de grensscheiding van het Neerwold, betreffende de 

limite bij Neerwolde. Geschreven op 12 Feb  1765, afkomstig van de  Heren Drost en 

Gedeputeerden des Landschaps Drenthe te Assen.105 

Op de grens tussen Cluivinge Bosch in Paterswolde (huidige kluivingerbos) en ’t Goregt in 

Groningen wordt er geschreven over een grensscheiding akkefietje met ‘uitmijninge’ van eiken 

bomen. De eigendomsgrens zou overschrijden zijn waarbij er geld geëist is. De brief is 

geschreven om de gedeputeerden van de raad van state te informeren en attenderen op de 

destijds spelende problematiek rondom de grenzen. De huidige Paterswoldsche dijk werd 

destijds door particulieren middels een scheijd steen, als scheiding, aangewezen. De dijk lag in 

Drenthe en kent een ontstaansgeschiedenis van voor 1765. Het landschap wordt verder niet 

genoemd. In een reactie, van de familie Altinge in 26 februari 1765, wordt genoemd ‘waar 

eigentlijk  de scheijdinge van t’Goregt en de Landschap is, weet ik niet..’. De familie heeft 

stukken grond ten westen van de woldsloot aan de kerkvoogden voor de pastorij verkocht aan 

de heer secretaris Nijsingh. Ook de jurisdictie van Selwert schrijft hierover met oog op hun 

territoir en de toekomstige gevolgen van de onduidelijke grensscheiding. In 1766 schrijven de 

gedeputeerden dat de woldsloot altijd is aangehouden als scheiding en dat het gebied binnen de 

Landschap Drenthe ligt. De turfwinning rondom de woldsloot wordt genoemd. Betreffende de 

Drentsche turf op gebied dat in de Drentse Provincie ligt heeft de Landschap Drenthe recht op 

de uitgaande turf. 

In dezelfde periode is een interrogatoria uit 1768 opgemaakt door de Drosten en de Landschap 

Drenthe en overgegeven aan het gerigte van Eelde.106 Er is rondom het Neerwold bij de 

                                                           
104 Kuiken, 2010, p. 52. 
105 Stukken betreffende het geschil tusschen Drente en de stad Groningen over de grensscheiding tusschen 
Eelde en Haren bij Neerwold; 1765-1769. Bron: Drents Archief: 0001 Oude Staten archieven 1344-1815, inv.nr 
314. 
106 Stukken betreffende het illegaal slachten in 1768 door inwoners van Paterswolde en Peize en de afbreuk 
daardoor gedaan aan de Drentse aanspraken op het Neerwold; 1769. Bron: Drents Archief, 0185 De Milly van 
Heiden Reinestein, inv.nr 349. / Stukken betreffende het geschil tusschen Drente en de stad Groningen over de 
grensscheiding tusschen Eelde en Haren bij Neerwold; 1765-1769. Bron: Drents Archief: 0001 Oude Staten 
archieven 1344-1815, inv.nr 314. 
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Paterswoldse dijk, de kolk en de groene dijk vee geslacht zonder toestemming. In het document 

zijn enkele getuigen met naam en leeftijd opgenomen. In dit archiefstuk wordt verder alleen 

ingegaan op de slachting van het vee en de getuigenissen, details over het landschap en de 

gronden worden niet gegeven. 

Het Neerwold was fysiek en juridisch een moeras, het was onduidelijk wie beschikte over welke 

rechten met betrekking tot deze veenwildernis en welke oude rechten moesten worden 

aangehouden. Dit veranderde in de Franse tijd, in 1813 zijn de grenzen vastgesteld. 107 

  

Turfwinning in het Friese Veen 

Een landschap wordt ingericht in overeenstemming met de behoeften, inzichten en 

mogelijkheden van de (lokale) bevolking. De druk op het landschap neemt toe bij een groeiende 

bevolking. De mate waarin de mens een stempel drukt op het landschap wordt daarmee 

vergroot. Landschapsontwikkeling kan, in algemene zin, gekoppeld worden aan de 

verschuiving van een nagenoeg volledig zelfvoorzienende bevolking naar een vrijwel volledige 

op de markt georiënteerde bevolking. Veelal heeft de recente geschiedenis de neiging naar de 

laatst genoemde strekking.108 

Het huidige landschap van het Friese Veen is een duidelijk resultaat dat is voortgekomen uit 

landgebruik ten behoeve van economisch gewin. Het natuurlijke veenlandschap, tussen de twee 

keileemruggen, heeft in het begin van de achttiende eeuw te maken gehad met ingrijpende 

menselijke ontwikkelingen. Het nattig veengebied is drastisch veranderd in een 

turfwinningslandschap met veenplassen, door menselijke toedoen zoals gestructureerde 

vervening en turfafgraving in het gebied. 

Voor het afgraven van turf  waren veenarbeiders nodig die beschikten over de benodigde 

bedrevenheid in (natte) verveningstechnieken. Friese veenarbeiders hadden  

turfwinningservaring en waren geschikt gevonden, waardoor zij ingezet werden in het 

Neerwold gebied op de grens tussen Drenthe en Groningen.109 De veenarbeiders kwamen uit 

verschillende kleine dorpen met een ligging in de buurt van Drachten.110 Deze Friese 

veenarbeiders woonden voornamelijk aan de Hoornse Dijk, bij het Hoornse Diep. Rond 1800 

                                                           
107 Kuiken, 2010, p. 52. 
108 Barends et al., 2010, p. 9-15. 
109 Kuiken, 2010, p. 52 / Slageren, van, 1989, p. 16-20. 
110 Boekema, 2018, p. 12 / Slageren, van, 1989, p. 19. 
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is er een lijst van namen van deze veenarbeiders opgesteld. 111 Het gebied Friese Veen is vrijwel 

zeker vernoemd naar deze Friese veenarbeiders. De Friese veenarbeiders zijn begonnen aan de 

Groningse kant van het Neerwoldgebied en hebben later het Friese Veen, vanaf de eerste helft 

van de 19e eeuw, afgegraven voor turfwinning. Het komende hoofdstuk geeft meer inzicht in 

de turfwinningsperiode van het Friese Veen. 

Het onderzoeksgebied is door het afgraven van veen, voor de turfwinning, veranderd in een 

petgatenlandschap met legakkers. De vervening is dermate bepalend geweest voor de staat van 

het huidige landschap, dat dit kan worden gezien als belangrijk keerpunt. De veenbazen zijn in 

zekere zin de makers van de meest bepalende tijdlaag in het huidige landschap. De turfwinning 

is het laatste grote proces dat het landschap aanzienlijk heeft aangetast en fors heeft veranderd. 

In hoofdstuk 3 wordt er dieper ingegaan op de veengeschiedenis en turfwinningsperiode van 

het Friese Veen. 

  

                                                           
111 Slageren, van, 1989, p. 19. 
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Friese Veen in beheer van Natuurmonumenten 

Het Friese Veen is in 1985 overgenomen door Natuurmonumenten, sindsdien is het gebied in 

beheer van Natuurmonumenten gebleven en staat het bekend als natuurgebied (fig. 2.11). Het 

Friese Veen ligt in Paterswolde, Drenthe. Het gebied ligt ten zuiden van de flank van de Rug 

van Tynaarlo en in de westkant van de benedenstroom van het beekdalgebied van de Drentsche 

Aa. Tegenwoordig omvat het grondgebied van het Friese Veen in totaliteit circa 80 hectare. Het 

Friese Veen bestaat uit een laagveenplas (30 ha) met daaromheen moerasbos (30 ha), moeras 

(15 ha) en graslanden (5 ha)*. Het Friese Veen is een voormalig turfwinningsgebied, met een 

grote veenplas met ten noorden daarvan nog restanten legakkers en petgaten. 112 

Het gebied beschikt over verschillende soorten flora en fauna. Bijzonder is de aanwezigheid 

van bevers en otters in het Friese Veen (fig. 2.12).  Er zijn meerdere beversporen gedetecteerd 

tijdens een vaartocht met de boswachter in het voor publiek ontoegankelijk deel van het Friese 

                                                           
112 Douwes, 2019, p. 9. 
* De genoemde afmetingen bestaan uit globale metingen, de hectares (ha) zijn approximatief. 

▲ Figuur 2.11. Kaartbeeld met aanduiding van de beheergebieden van Natuurmonumenten aan de Noordkant 

van Paterswolde. Het natuurgebied Frieseveen is op het kaartbeeld donkergeel gemarkeerd. De nabijgelegen 

gebieden in beheer van Natuurmonumenten zijn met licht geel aangegeven. Bron: Vereniging 

Natuurmonumenten, uitsnede kaartbeeld Douwes, 2019, p. 14. 
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Veen, tussen de legakkers aan de 

noordkant van het gebied.113 Het Friese 

Veen staat met name bekend als een 

vogelrijk gebied, met jaarlijks minstens 

zestig soorten broedvogels. Deze 

gevarieerde vogelbevolking komt door het 

afwisselend gebied, waardoor 

verschillende soorten vogels zich thuis 

voelen in het moeras, bos, rietland of open 

water van de veenplas. Er zijn veel water- 

en moerasplanten, de gehele vegetatie van 

het gebied bestaat uit tenminste 

driehonderd soorten planten. 114 In het 

Friese Veen zijn de drie voornaamste  

recreatie mogelijkheden: een wandelroute, 

een vogelkijkhut met uitzicht op de 

veenplas voor vogelaars en 

boot/kanoverhuur bij café Friescheveen 

voor vaarrecreanten. Hoofdstuk vijf gaat 

nader in op de landschapswaardering en het 

natuurbeheer van het natuurrijk 

cultuurlandschap van het Friese Veen. 
 

 

  

                                                           
113 Verkenningstocht met boswachter Jacob de Bruin, ecoloog Roel Douwes van het lokale beheerteam van 
Natuurmonumenten, 15-03-2021. 
114 Boekema, 2018, p. 57 en 86. Lijsten van veel voorkomende flora en fauna in het Friese Veen staan in dit 
boek. 

▲ Figuur 2.12.  Houtbewerking door bevers in het Friese 

Veen. Door de aanwezigheid van meerdere afgeknaagde 

boomstammen is het duidelijk dat dit gedeelte bevergebied 

is en dat de beverburcht nabij moet zijn. Foto gemaakt 

door: Auteur, op 15-03-2021. 
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2.3 Situatieschets van het huidig landschap 

Ruimtelijke opbouw van Friese Veen 

Het landschap van Noord- en Oost Drenthe wordt grotendeels bepaald door de serie van parallel 

lopende keileemruggen met tussengelegen beekdalen.115 

Het Friese Veen kent een diverse samenstelling van terreintypen en bodemgebruik (fig. 2.13). 

Het gebied beschikt over beekdalgronden, van de benedenloop van de Drentsche Aa, die deel 

uit maken van het beekdallandschap. Ook beschikt het gebied over laagveengronden, met 

petgaten en legakkers, die behoren tot het turfwinningslandschap. In het volgende hoofdstuk 

worden deze terreinverschillen binnen het onderzoeksgebied nader behandeld. 

Het gebied maakt, samen met enkele aangrenzende polders, deel uit van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN). Daarnaast behoort het Friese Veen met omliggende polders tot het Nationaal 

Park van de Drentsche Aa. Bovendien is het Friese Veen onderdeel van het laagveengebied, 

ook wel laagveengordel genoemd, rondom Paterswolde en de stad Groningen. 116  

Landgoed Vennebroek ligt naast het Friese Veen. In Eelde-Paterswolde werden in de achttiende 

en negentiende eeuw verscheidende landhuizen gebouwd, veelal door Groninger notabelen. In 

het midden van de negentiende eeuw  heeft dit zich ontwikkeld tot een gordel van buitenplaatsen 

en landhuizen, gelegen tussen Eelde en Paterswolde. Bijkomstig is het ontstaan van 

verschillende kwekerijen en ruime huizen en villa’s in dit gebied, met name langs de Hoofdweg 

en de Groningerweg.117 De landgoederen in Paterswolde vormen een duidelijke begrenzing 

tussen de noordzijde van de Rug van Tynaarlo en het beekdal van de Drentsche Aa. Deze 

landgoederen in Paterswolde bepalen nog steeds het landschappelijk karakter met hun oude 

parkbossen en lanen. 118 In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op de historie van 

Landgoed Vennebroek en de betekenis voor het onderzoeksgebied. 

  

                                                           
115 Huisman, 2003, p. 64. 
116 Douwes, 2019, p. 18. 
117 Stenvert et al., 2001, p. 192. 
118 H+N+S, 2010, p. 13 en 16. 
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▲ Figuur 2.13. Kaart bodemgebruik van het onderzoeksgebied, zie turquoise stippellijn, Friese Veen en de 

nabije omgeving. Het Friese Veen in de provincie Drenthe ligt in het midden van het kaartbeeld, met daarboven 

het Paterswoldsemeer gelegen in de provincie Groningen. Kaartbeeld gemaakt door: Auteur in 2021 met 

ArcGIS 10.5, gegevens bodemgebruik uit 2015. 
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Landschapskenmerken 

De onderstaande toelichting biedt 

een verklaring van de 

bodemvorming en de huidige 

bodemsamenstelling van het 

onderzoeksgebied.  Voorkomende 

grondsoorten staan op het rechter 

kaartbeeld weergegeven (fig. 2.14). 

Het Friese Veen ligt aan de 

oostflank van de keileemrug de 

Rug van Tynaarlo, op de overgang 

van de flank van de zandrug naar de 

benedenloop van het beekdal van de 

Drentsche Aa. Het omringende 

gebied kent vlakke dalvormige 

laagten waarbij bewoning 

sporadisch voorkwam. Op de hoger gelegen keileemruggen van het Drents Plateau komt 

bewoning op geconcentreerde plaatsen voor in het gebied. Op de zandgebieden worden de 

percelen begrensd door houtsingels. Het Friese Veen is een relatief vlak gebied met een ligging 

in een laagveengebied op beekdalgrond. De beekdalgronden worden gekenmerkt door de 

strookvormige en soms blokvormige verkavelingspatronen waarbij voornamelijk sloten en 

soms houtwallen de perceelgrenzen weergeven. 119 

De pleistocene zandgebieden, met keileemzandruggen, worden onderling gescheiden door 

erosiedalen. Dit zijn ingesleten smeltwaterdalen en deze bestaan tegenwoordig uit de lage 

beekdalgronden. In de erosiedalen is een dik pakket van veen tot stand gekomen. Het veen is 

vanuit afzettingen van de zee via (veen)riviertjes bedekt geraakt met klei. De mate van 

kleiafzetting verschilt en is groter naarmate het gebied dichterbij de monding van de rivier ligt. 

Bij de gronden langs de rivieren kan de bodem moerig zijn wanneer deze op enige afstand van 

de rivier liggen, waardoor er een geringe sedimentafzet heeft plaatsgevonden. 120 In het Friese 

                                                           
119 Kuijer, 1991, p. 50. 
120 Stiboka, 1973, p. 41 en 42. 

▲ Figuur 2.14. Grondsoortenkaart van het onderzoeksgebied Friese 

Veen. Het terrein van het Friese Veen bestaat voornamelijk uit de 

gronden: ‘moerig op zand’ en ‘veen’, met een klein gedeelte ‘lichte 

klei’. Kaartbeeld gemaakt door: Auteur met ArcGIS 10.5, 2021. 
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Veen zijn nog veenrestanten zichtbaar, zoals de veenplas met enkele overgebleven legakkers 

met veenmosveen waarop veenbos is ontstaan. 

In het begin van de negentiende 

eeuw is het onderzoeksgebied 

gedetailleerd in kaart gebracht (fig. 

3.15). Het kaartbeeld uit 1811-1813 

is een weergave van het  

onderzoeksgebied van voor de 

turfwinning, dat rond 1830 in het 

gebied heeft plaatsgevonden. In het 

beekdal zijn de percelen gericht op 

de Drentsche Aa. Delen van het 

agrarische verkavelingspatroon zijn 

zichtbaar. Aan de rechterkant zijn 

kleinschalige afgravingen zichtbaar. 

Dit gebied stond destijds bekend als 

hooiland (Lage Hooy landen). 

De pleistocene gronden hebben 

vanwege de morfologie, lithologie 

en hydrologie invloed gehad op de 

ontwikkeling en groei van het 

veenlandschap. Daarnaast hebben deze drie factoren een rol gespeeld tijdens de 

ontginningsprocessen. 121 

De terreinvorming van het landschap is erg bepalend geweest voor het landgebruik. Het 

onderzoeksgebied is lange tijd, wegens waterstanden en moeilijke waterafvoer, zeer drassig 

geweest waardoor deze gronden moeilijk in cultuur gebracht konden worden. 

 

Tegenwoordig is aan de noordkant van het Friese Veen het laagveenlandschap nog zichtbaar 

aanwezig. Dit gebied met legakkers is grotendeels dichtgegroeid waardoor een veenbos is 

ontstaan.122 Laagveengebieden worden door bodemwater gevoed. Op de onderstaande 

                                                           
121 Zomer, 2016, p. 232. 
122 Douwes, 2019, p. 5. 

▲ Figuur 2.15 Historische Franse kaart met weergave van het 

Neerwold gebied rondom Paterswolde, vervaardigd tussen 1811 en 

1813. Het kaartbeeld geeft een gedetailleerde weergave van het  

onderzoeksgebied voor de turfwinning dat rond 1830 heeft 

plaatsgevonden. Bij het Paterswoldsemeer is al wel turf afgegraven. 

De keileemrug waarop Eelde-Paterswolde ligt met de naastgelegen 

beekdalgronden zijn duidelijk te herkennen. De agrarische 

ontginningsstructuur naast de benedenloop van het beekdal is nog 

gedeeltelijk zichtbaar. Bron: Kenniscentrum Landschap (KCL). 

Uitsnede Franse kaarten van Drenthe kaartblad P-49, 1811-1813. 
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schematische weergave van het Friese Veen is duidelijk te zien dat het gebied door grondwater 

wordt gevoed (fig. 2.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een deel van het grondwater komt uit de hoger gelegen keileemrug via de ondergrond terecht 

in het onderzoeksgebied, het andere deel komt uit het beekdal van de Drentsche Aa. In het 

tweede hoofdstuk van dit onderzoek is het ontstaan van het natuurlijke landschap uitgebreid 

behandeld, deze vroegere formaties vormen het fundament van het onderzoeksgebied. De 

grondwatervoeding van het terrein heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van het 

gebied. In eerste instantie werd het hoogveen met voornamelijk regenwater gevoed, door 

zeespiegelstijging ontstond er een steeds natter milieu waardoor het voormalige 

hoogveengebied als het ware verdronk. Een met grondwater gevoed laagveengebied is ontstaan.  

De bodem van de veenplas van het Friese Veen bestaat uit een dikke venige sliblaag. Door het 

behoorlijk troebel water zijn er in het midden van de plas geen waterplanten aanwezig. Bij de 

▲  Figuur 2.16  Schematische weergave van de vermoedelijke hydrologische situatie van 

het Friese Veen. De keileemrug is zichtbaar aan de linkerkant. De stroming van het 

grondwater is met zwarte pijlen aangegeven. De schematische tekening is gericht op het 

noorden. Bron: van Diggelen et al. 1990, uitsnede p. 48.  
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ondiepe oevers, aan de randen van het Friese Veen, komen ook weinig tot geen waterplanten 

voor. Waterlelie en Gele plomp zijn veelvoorkomende waterplanten op de veenplas. 123 

De waterdiepte van de veenplas is gemeten in 2006, ten opzichte van het Normaal Amsterdams 

Peil (NAP) met een waterpeil van 0,57 meter NAP. De diepte van de bodemligging varieert van 

0.4 m (oevers zuidwesten en tussen de legakkers noordkant) tot – 1.3m (oostkant). De 

ondergrond van de veenplas bestaat uit fijne zanden afgewisseld met leemlagen. Op deze 

zandondergrond ligt veen, de veendikte is weergegeven op onderstaande kaart (fig. 2.17). De 

dikte van de leemlagen varieert van enkele decimeters tot drieënhalve meter. De veenplas wordt 

gevoed door kwelwater vanaf de keileemzandrug aan de westerzijde en door neerslag. Er is 

sprake van water wegzijging vanuit het Friese Veen naar de diepere ondergrond en met name 

naar het lagergelegen Paterswoldsemeer. 124   

                                                           
123 Boekema, 2018, p. 65. 
124 Hazelhorst, 2008, p. 13 en 14. 

▲  Figuur 2.17 Kaartbeeld met weergave van veendikte van de open veenplas in het Friese Veen en de Uitvaart 

richting de Paterswoldse Schipsloot. Het achterste gedeelte van de veenplas, met de grotere legakkers, is niet 

meegenomen in het onderzoek. De kaart is gericht op het noorden. Bron: Medusa 2006, uitsnede Hazelhorst, 

2008, p. 13. met dezelfde scherpte als in het originele document, aangepast door auteur. 

    l              l              l                     l              l 
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H3. Gelaagdheid in het huidige landschap van het Friese 

Veen 
 

Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is het ontstaan van het natuurlijke landschap, in en rondom het 

Friese Veen, beschreven. Daarbij zijn de belangrijkste landschappelijke processen belicht, 

mede de ontwikkelingsgang van een natuurlijk landschap naar een mensgemaakt commercieel 

turfwinningslandschap. In dit hoofdstuk gaat het om de gelaagdheid van het huidige landschap 

in het onderzoeksgebied. De vormgevingsfactoren van het huidige terrein worden in dit 

hoofdstuk breedvoerig behandeld. 

Het eerste deel van de tijdlijn omvatte voornamelijk het ontstaan van het natuurlijke landschap 

en kleinschalig landgebruik, behandeld in hoofdstuk twee. In het tweede deel van de tijdlijn 

wordt grootschalig landgebruik benoemd met onder meer de omslag naar cultuurlandschap en 

het daaropvolgende commerciële landschap, hetgeen in dit hoofdstuk centraal staat (3.1). In het 

vijfde hoofdstuk wordt het natuurgebied Friese Veen, vanaf omstreeks 1985 tot aan het heden, 

onder de loep genomen.  

▲ Figuur 3.1. Tijdlijn met weergave van de belangrijkste landschappelijke processen en ontwikkelingen vanaf 

de turfwinningsperiode tot aan het heden in het Friese Veen. Dit is het tweede deel van de tijdlijn, zie bijlage 4 

voor de gehele tijdlijn van pleistoceen tot heden. Bron: Auteur, 2021. 
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3.1 Het 17e tot 20e-eeuwse buitenplaatsen- en landgoederenlandschap 

Gebiedsgebruik en –ontwikkeling 

De eerste antropogene sporen, met invloed op het landschap, in het veengebied zijn de 

veenterpen. Hierbij ontstonden kleine opgehoogde woonheuvels gelegen in het drassige 

veenlandschap. Een restant van een Middeleeuwse veenterp ligt aan de oostkant van het Friese 

Veen. De gronden gelegen aan weerskanten van de beek van de Drentsche Aa werden 

ontgonnen en in gebruik genomen als hooilanden. Dit zijn de huidige polders aan de 

zuidoostkant van het Friese Veen. Het Friese Veen heeft men in de Middeleeuwen 

waarschijnlijk grotendeels met rust gelaten. In het Neerwold is er sprake van kleine 

turfopgravingen door bewoners voor eigen brandstofgebruik.125 Enkele eeuwen later verschuift 

dit naar turfopgravingen op een grote georganiseerde schaal. De commerciële turfwinning heeft 

tussen 1820 en 1845 plaatsgevonden in het Friese Veen. Tegenwoordig wordt het Friese Veen 

gekenmerkt door haar veenverleden, met name de turfwinning in het gebied. In dit onderzoek 

is er gepoogd de eigenaarschap van de veengronden en legakkers in het gebied na te gaan. In 

de periode van 1832 zijn enkele gebruikers van de gronden in het Friese Veen herleid. Deze 

gegevens zijn verder uitgewerkt in paragraaf 3.2 Het turfwinningslandschap in het Friese Veen. 

 

Onder de rook van de stad Groningen 

Steden en dorpen kennen elk hun eigen bestaansredenen waarop men bewust en onbewust 

voortborduurt om deze te onderhouden en zo de aantrekkingskrachten, om deze als 

vestigingsplaats te kiezen, te behouden.126 Deze factoren maken vaak deel uit van het ruimtelijk 

beleid. 

Van oorsprong is Paterswolde een wegdorp met handelsroute gericht op de stad Groningen en 

heeft altijd in verbinding gestaan met het oudere naastgelegen esdorp Eelde. In de Volle 

Middeleeuwen liep er al een route van Groningen naar Eelde via het huidige Paterswolde (fig. 

3.2) Deze oude route had vrijwel dezelfde ligging als de huidige Hoofdweg in Paterswolde.127 

Dit drassige gebied was niet altijd begaanbaar, bij veel regenval bleven de gronden nat en 

modderig. Deze route vormde een snelle verbinding door het Woldgebied heen, maar men was 

afhankelijk van weersomstandigheden en de grondwaterstand in het gebied. De  

                                                           
125 Kuiken, 2010, p. 51-52. 
126 Meyer et al., 2014, p. 9. 
127  Broek, van den, 2007, p. 230. 
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Eelderwolderhooidijk, een andere verbindingsweg vanuit Eelde, was een verhoogde route naar 

Groningen, waarlangs men het gehele jaar kon reizen. 

 

 

 

  

▲ Figuur 3.2. Kaartbeeld met weergave van de omgeving tussen Groningen en Eelde in de Volle Middeleeuwen. 

De rode lijn geeft routes aan, de rode stippellijnen markeren lokale gebiedsgrenzen en de zwarte stippellijn 

verbind de zichtlijn tussen de kerk in Eelde en de kerk te Dorkwerd. Destijds liep er al een route van Groningen 

naar Eelde via het huidige Paterswolde. Het kaartbeeld is georiënteerd op het noorden. Bron: uitsnede kaartbeeld 

van den Broek, 2007, p. 230. 
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De connectie tussen Paterswolde en de stad Groningen wordt benadrukt in een aardrijkskundige 

omschrijving van het gehucht Paterswolde in het midden van de negentiende eeuw. Het citaat 

hieronder benoemd mensen uit de stad Groningen (‘die’ van Groningen) als aanhoudende 

bezoekers van de aangename plaats. 

 

“PATERSWOLDE of Paterwolde, geh. In het dingspil Noordenveld, prov. Drenthe”, arr., 

kant. En 4¾ u. N. van Assen, gem. en ¼ u. ten N. van Eelde, aan het Eelder-diep; met 95 h. en 

ongeveer 800 inw. In de nabijheid van dit geh. Zijn onderscheidene lage veenderijen. Er is 

eene vaste bijschool met 130 kinderen. 

Het is eene aangenaame plaats, waar eenige buitengoederen worden gevonden. In den zomer 

wordt zij veel bezocht door die van Gronningen, van welke stad zij op eenen afstand van 1½ 

ten zuiden gelegen is. Het wandelpad derwaarts is door afwisseling zeer aangenaam en er is 

goede visch te bekomen.”  – A.J. van der Aa, 

 in Aardrijkskundige woordenboek der Nederlanden het negende deel 1847. 

 

Het buitenplaatsen- en landgoederenlandschap 

De aantrekkingskracht van Paterswolde blijkt onveranderd, de ligging dichtbij de grote stad is 

nog steeds een belangrijke vestigingsfactor. Deze ligging heeft, zowel vroeger als in het heden, 

gezorgd voor een goede bereikbaarheid en de nabijheid van een groot voorzieningscentrum. 

Deze connectie met de stad is voor Paterswolde altijd van belang geweest. Zoals reeds benoemd 

is hebben edelen en anderen van hoge aanzien, in de achttiende en negentiende eeuw, de drukke 

stad Groningen ingewisseld voor buitenplaatsen in de groene omgeving van Paterswolde.128 

Door deze nieuwe vooraanstaande bewoners heeft Paterswolde zich ontwikkeld tot een dorp 

met karakteristieke landgoederen met imposante huizen en villa’s. Landgoed Vennebroek ligt 

tegen het Friese Veen gebied aan en deelt deze geschiedenis. 

 

Er kan met zekerheid gezegd worden dat er altijd een elite groep in Paterswolde, waaronder 

landgoed Vennebroek, heeft gewoond. Het is aannemelijk dat deze groep zich verbonden 

voelde met de stad, zoals de voormalige burgemeesters. Dit is tevens de reden dat er rond 1800 

twee schipsloten, de Paterswoldse Schipsloot (tussen 1770-1776) en de Eelder Schipsloot, zijn 

gegraven voor scheepvaart en een betere waterverbinding met de stad Groningen. 129 Dit waren 

                                                           
128 Stenvert et al., 2001, p. 192. 
129 Zijpp, 2007, p. 22. 
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coöperatieve sloten waar de notabelen, waaronder Lucas Trip burgemeester van de stad 

Groningen en bewoners van nabije landgoederen en buitenplaatsen zoals Vennebroek, aandeel 

in hebben gehad. 130  

 

De ligging van landgoederen en buitenplaatsen in Eelde-Paterswolde komt deels voort vanuit 

eenzelfde denkwijze en leefstijl. Zo zijn buitenplaatslandschappen/zones gebaseerd op sociaal-

maatschappelijke en mentale leefwijzen. De vermogende stedelijke families konden  hun ideeën 

verwerkelijken door het bouwen van een buitenplaats met landhuis en tuin en zichzelf 

uitdrukken in bouwstijl en landschapsarchitectuur. Er werd een verwantschap gevormd binnen 

de elitegroep wegens overeenkomende wensen en denkbeelden binnen dezelfde sociale 

welvarende klasse. Daarnaast speelt de ligging nabij de stad aan een handelsroute een rol. Langs 

de weg kon men pronken met de prestigieuze landgoederen en landhuizen. 131 

 

De wisselwerking tussen stad en omgeving heeft altijd een grote rol gespeeld. Zoals eerder 

beschreven is de aanwezigheid van de stad essentieel geweest voor de ontstaansontwikkeling 

van Paterswolde, maar eveneens geldt de omgekeerde redenatie: de omgeving van Paterswolde 

was ook van belang voor de stad Groningen. De omgeving van Paterswolde heeft, zowel 

vroeger als nu, een belangrijke waarde voor de stad Groningen. Een groot deel van de 

afzetmarkt van de gewonnen turf werd gevormd door de stad Groningen.132 Het bestuur en de 

bazen van de turfopgravingen kwamen veelal uit de stad, zij hebben hun groot economisch 

gewin te danken aan de exploitatie van de venige omgeving. 

 

  

                                                           
130 Slageren, 1989, p. 15. 
131 Verstuure-Stuip, 2019, p. 437 en 438. 
132 Kuiken, 2010, p. 51-52. 
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Landgoed Vennebroek 

Aan de zuidwestkant van het Friese Veen ligt het aangrenzende landgoed Vennebroek (fig. 3.3). 

Dit is een oud landgoed met een lange oprijlaan, en is cultuurhistorisch van belang als onderdeel 

van het beschermde gezicht landgoederenzone van Eelde-Paterswolde (fig. 3.4). 

De eerste bekende bewoners van Vennebroek waren, de 

uit Duitsland afkomstige, familie Alting. De eerste 

vermelding van Vennebroek in relatie met de familie 

Alting was toen Joachim Alting (burgemeester van 

Groningen van 1596 tot 1617) eigenaar werd. Na de 

familie Alting is er een reeks van dertien verschillende 

eigenaren van Vennebroek geweest. Aan de achterkant 

van huize Vennebroek bevindt zich, boven de deur naar 

het souterrain, een gebrandschilderd raam met alle 

wapens van de voormalige eigenaren (fig. 3.5 en 3.6).133 

Vennebroek was van 1689 tot 1747 een havezate, het 

landgoed was in bezit van een edelman met beschikking 

over enkele foreestrechten zoals windmolens, 

duivenslag, zwanendrift en bosbouw. 134 

                                                           
133 Visser et al., 1977, p. 7. 
134 Abrahamse, 1988, p. 110 en 111. / Bos et al., 1989, p. 166-170. 

▲ Figuur 3.3. Landgoed Vennebroek, met zicht op de westerzijde. Foto gemaakt door: Auteur, op 26-02-2021. 

▲ Figuur 3.4. De pottenpoort bij de 

Vennelaan. Het begin van de laan naar 

landgoed Vennebroek. De poort heeft deze 

naam gekregen wegens de twee siervazen 

(potten) die er bovenop staan. De poort is 

herbouwd in 1913 en in 1993 verzet naar 

deze plaats.  Foto gemaakt door: Auteur, 

op 26-02-2021. 
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Uit bewaard gebleven brieven van de heer Alting kan 

herleid worden hoe het dagelijkse leven op het landgoed 

er uit heeft gezien. Zo was het vaak erg vochtig in 

Vennebroek, waardoor de turf geen vlam vatte. In de eind 

van de achttiende eeuw werd er in Vennebroek turf 

gestoken. Een tochtje naar de stad Groningen duurde 

destijds anderhalf uur. De rit was na een flinke regenbui 

niet mogelijk wegens te natte omstandigheden in het 

omliggende landschap, waardoor de wielen van de 

rijtuigen wegzakten in de modder. 135 

Het huidige huis van Vennebroek werd in 1848 gebouwd 

door jonkheer J. H. Hooft van Iddekinge.136 Familie 

Camphuis was de laatste eigenaar van landgoed 

Vennebroek voordat deze in 1985 is verkocht aan 

Natuurmonumenten. Vennebroek bleef bewoond, de 

familie van Poelje kon in het huis blijven wonen. De 

bovenverdieping werd onderverhuurd. 137 In 2013 was 

het herenhuis onbewoond en kon er een bezichtiging 

plaatsvinden tijdens Open Monumentendag. Daarna is 

het herenhuis verkocht door Natuurmonumenten, onder 

voorbehoud dat de nieuwe eigenaren het monumentale 

gebouw en woonerf in goede staat houden.  

                                                           
135 Hack, 1998, p. 173. 
136 Abrahamse, 1988 p. 111. 
137 Hack, 1998, p. 174. 

▲ Figuur 3.5. Foto van de achterkant van 

huize Vennebroek met zicht op het 

gebrandschilderde raam met  

wapenschilden van de voorgaande 

eigenaren. Foto gemaakt door: Auteur, op 

15-06-2021. 

  ▲ Figuur 3.6. Afbeelding van het 

gebrandschilderde raam, huis Vennebroek 

in het midden met het wapenschild van 

familie Camphuis. Bron: uitsnede Mensen 

en monumenten in Eelde, p. 172 H. Hack, 

1998. 
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3.2 Het 18e- en 19e-eeuwse turfwinningslandschap in het Friese Veen 

Het veenverleden van het Friese Veen 

Marktgerichte belangen zijn ook van invloed geweest op het turfwinningslandschap waarin het 

onderzoeksgebied zich bevindt. Zichtbare landschappelijke ingrepen zoals de veenafgraving 

zijn tot stand gekomen door marktgeoriënteerde beslissingen. Dit landschap is door de mensen 

gebruikt en aangetast voor economisch gewin, voor de verkoop van turf. Zo zijn er meerdere 

landschappelijk cultuurhistorische sporen uit het verleden zichtbaar, waarbij de mens een rol 

heeft gespeeld bij gebiedsgebruik en de beïnvloeding van de geomorfologie van het landschap. 

In een convenant uit 1817 wordt er geschreven over het vervoeren van turf over Drentse en 

Groningse wateren.138 Op basis van een concept van mei 1778 over de Oostermoersche en 

Zuidenveldse venen, wordt er ingegaan op de regelgeving van afvoer van turf tussen Drenthe 

en Groningen. De Groninger Regering, de Heeren Drost en Gedeputeerden en de Landschap 

Drenthe spreken over het vervoeren van turf over de kanalen en de rechten betreffende 

veengronden en veenarbeiders. J. Trip wordt in 1797 genoemd als gemachtigde van de 

gecommitteerden der Drentsche veeneigenaren en representanten der Landschap Drenthe. In 

het convenant bevinden de Drentsche veengenooten voordeel van de overeenkomsten over 

afvoer langs de stadse wateren van Groningen. 

Het Friesche veen, voorheen Oosterland, wordt niet genoemd in dit boekwerk. De vervening in 

het Friese Veen heeft in de tweede helft van de negentiende eeuw plaatsgevonden, 

overeenkomsten over afvoer van Drentse turf over de Groningse (stads)wateren hebben 

daarvoor, zie convenant 1817, al plaatsgevonden. Deze overeenkomsten waren ten gunste van 

de veeneigenaren van het Friese veen, gelegen in een grensgebied van de twee provincies. 

In 1823 wordt geschreven dat alle lage gronden welke op het Hoorsche Diep uitwateren, zo ook 

Eelde, belanghebbende zijn bij het onderhoud van het diep en betrokken zouden moeten zijn 

bij uitvoering van onderhoud.139 Het Oosterland/Friese Veen wordt niet genoemd, wel wordt 

(gemeente) Eelde genoemd als belanghebbende van de waterverbinding van het Hoornsche 

Diep. De verveningsactiviteiten waren in 1823 in het Friese Veen zeer waarschijnlijk nog niet 

begonnen, in dit document is niets geschreven over eventuele plannen in het veengebied dat 

                                                           
138 Geschiedkundig overzicht van de verveeningen in Drenthe Willinge Gratama; 1872, p. 96-151. Bron: Drents 
Archief, inv.nr 276 Mr C.L. Kniphorst. 
139 Commissie tot de zaken van het Hoornsche Diep, en Commissie van superintendentie van het Hoornsche 
Diep, 1822-1832. Bron: Drents Archief, 0033 Commissie tot de zaken van het Hoornsche Diep, 1.1 Commissie 
tot de zaken van het Hoornsche Diep. 
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indirect in verbinding staat met het Hoornsche Diep. Voor het Friese Veen vormen de gemaakte 

afspraken omtrent het onderhouden van de waterverbindingen en de gunstige tarieven voor de 

turfafvoer uit het convenant grote beleidsmatige ingrepen met positieve invloed op de 

verveningskosten en verkoop van turf. 

Een historische kaart uit 1818 geeft een 

weergave van de verveningssituatie in de 

omgeving van Paterswolde (fig. 3.7). Op 

deze kaart is de veenafgraving van het 

huidige Paterswoldsemeer al gestart. Het 

Friese Veen is op de kaart nog 

aangegeven als veen land. In Friese Veen 

begon de turfwinning in het begin van de 

negentiende eeuw, een exact jaartal 

ontbreekt. Vermoedelijk is men begonnen 

met de veenafgraving tussen 1800 en 

1845, een kaart uit 1845 geeft een weergave 

van de veenplas van het Friese Veen met 

ingetekende legakkers (fig. 3.14).  

De Paterswolder Schipsloot is gelegen aan 

de noordkant van het Friese Veen. De 

Eelder Schipsloot ligt ten zuiden van het 

Friese Veen en deelt de 

ontstaansgeschiedenis van de Paterswolder 

Schipsloot.  De Paterswolder Schipsloot is gegraven tussen 1770-1776 voor scheepsvaart. Er 

zijn aanwijzingen, vermeldingen in brieven geschreven door de bewoners van Vennebroek, dat 

de Schipsloot voor de vervening al tot stand is gekomen.140 De originele functie is niet voor de 

turfwinning geweest, maar voor een goede waterverbinding met de stad Groningen. Een 

mogelijke bijkomstige reden van de aanleg van de Paterswolder Schipsloot is het afwateren van 

het Neerwoldgebied met betrekking tot de toekomstplannen voor vervening van het gebied.141 

Echter wordt er in de literatuur hoofdzakelijk gesproken over het belang van de elitegroep met 

betrekking tot de verbetering van de transportverbinding. In het gemeentelijke kerkarchief van 

                                                           
140 Slageren, van, 1989, p. 15. 
141 Pas, ten, 2014 p. 5 - 13. 

▲ Figuur 3.7. Uitsnede van een historische kaart, ‘Kaart 

van den uitloop der Drentsche Aa bekend onder den 

naam van het Hoornsche Diep met de wederzijdsche 

oevers en de grens tuschsen de provincies Groningen en 

Drenth’,  uit 1818 met zicht op Paterswolde en het 

omliggende veengebied. De veenafgraving van het 

huidige Paterswoldsemeer is al gestart. De locatie van 

het huidige Friese Veen wordt aangeduid als ‘veen land’. 

De kaart is georiënteerd op het oosten. De kaart komt uit 

‘Inventaris van de archieven van de ambtenaren van de 

Waterstaat 1e helft 19e eeuw’. Het kaartbeeld is groter 

en loopt tot aan het Hoornse Diep bij Groningen. Bron: 

Groninger Archieven, NL-GnGRA_817_2764. 
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Eelde is een brief bewaard gebleven waarin een aanvraag wordt gedaan voor vrije toegang over 

de waterwegen, in bezit van de kerk te Eelde, in en rondom Eelde voor vervoer van turf.142  Dit 

is een belangrijke bron waaruit kan worden afgeleid dat de (Noorder) Paterswoldse Schipsloot 

voor de scheepvaartverbinding naar de stad Groningen is gegraven en pas later werd benut voor 

het vervoer van turf. Ook geeft deze tekst aan dat de huidige Paterswoldse dijk destijds bekend 

stond onder de naam Groene dijk, parallel gelegen aan de Paterswoldse Schipsloot. 

Vermoedelijk is deze groene dijk opgeworpen tijdens het graven van de Schipsloot. Door Jacob 

Trip en anderen werd omstreeks 1790 volledige toegang, voor vervoer van turf, tot alle 

waterwegen en waterlopen gevraagd waarover de kerk, pastorie en kosterij beschikten (de 

kerkvoogdij). Een gedeelte van de tekst is in vrije vorm getranscribeerd en wordt hieronder 

weergegeven. Het Oosterland, voormalige benaming voor het Friese Veen, wordt in de brief 

genoemd als toekomstig gebied voor turfafgraving. Er is rond 1790 al nagedacht over gunstige 

veengebieden voor turfwinning en zodanig dat er al een brief is opgesteld voor vervoer van 

productie uit de huidige en de nog te beginnen turfwinningsgebieden. 

  

“ .. dewelken bekenden en beleeden tot fauliteringe van de vervoeringen van turf die in hunne tegenwoordig 

reeds bezittende en nog ter verkrijgende landerijen gelegen turfschen Hoornsche Diep, de Paterswoldsche 

Noorder Schipsloot, de Paterswoldsche Hooiweg en het te Polderwoldsche padt als verdert un het 

Oosterland gewonden zal worden. Elkanderen ten allen tijde alle moogelijkheden diendt te zullen doen 

belijden de ten dien ende gewde Heer van Oosterbroek in voortschrevene zijne qualiteit aan de zole= 

Comparanten onweederzoepelijk te accoderen en te permitteeren de vrije door de voorwaart Eelder pastorie 

en custerij ze geeft zijn en na dato nog lang koomende slooden en vaarten hoe en waar ook gelegen gelijk de 

zole= comparanten meede bekenden en beleedn zeerp zogelijk m onweederroepelijk recht te permitteeren de 

vrije doorvaart door hun reeds gemaakte of nogh te maaken vaarten, slooden, wijken of andere canaalen hoe 

gemaakt. Belovende uit onderheid de E: Otto Cluiving van Noordlaaren zou voor hem selven als meede voor 

desfelos zuster gevolge proeuzaten ub dat den bij ons gesien en de gelieden te E: Tale Hammink van de Punt 

en de E: Otto Hoenderiken van Noordlaren wie uconis niet alleen een conaal tot doorvaart van de turf uit 

pastorij en culterij landen van Eelde koomende door hun koe- of weideland geleegen ten Noorden de 

Paterwoldsche Noorderschipsloot en de daar langs lopende groene dijk te zullen besorgen, maar ook te 

zullen permitteeren dat tot afvoeringe der turf uit voorschreeven landen op hun dijk regent het voorschede 

koeland gelegen een weppe worde gestelt, waar raade des turf uit het vee en de vaartuigen liggende en 

voorgemede schipsloot gebragt zal worden alles met eken verstande dat de voorseide vrage doorvaarten ten 

alle tijden door alle de geene die eeffeetelijk baggelen zullen moeten worden schoongehouden ten einde ten 

allen bij de het behoorlijk gebruik daar van te kunnen erlangen en dat ele vlaaken of ballen die over deese 

vaarten moeten zijn zullen gemaakt en onderhouden worden door die geene aan uren land waar op deselve 

rusten toebehoort ”.143 

 

                                                           
142, 143 Concept-overeenkomst tussen Tonko Modderman, collator van Eelde, en Jacob Trip, Otto Cluiving, Tale 
Hammink en Otto Hoenderken over de doorvaart met turf door de vaarten van pastorie en kosterij; z. jr. (c. 
1790). Bron: Drents Archief, 0348 Nederlands Hervormde Gemeente Eelde, 3. Archief van de kerkvoogdij, 
inv.nr 80. 
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Deze waterverbinding van de Paterswolder Schipsloot werd in eerste instantie voornamelijk 

gebruikt voor personenvervoer tussen Paterswolde en Groningen, maar ook voor de verkoop 

van overproductie afkomstig van de landgoederen naar de markt in de stad. In 1900 is de 

Paterswolder Schipsloot verkocht aan de gemeente Eelde. 144 De verkopers waren de eigenaren 

van de nabijgelegen landgoederen en 

buitenplaatsen. De Braak, Vennebroek, 

Nieborg, Noordwijk en Schelfhorst. Zeer 

vermoedelijk was deze elitegroep 

destijds de initiatiefnemer van de aanleg 

van de coöperatieve sloot en zijn de 

rechten en plichten over de 

landgoedereneigenaren verdeeld.145 Ten 

behoeve van de vervening zijn andere 

sloten gegraven. Uiteindelijk is er wel 

gebruik gemaakt van deze schipsloten 

tijdens de veenafgraving van het Friese 

Veen. 

De kaart uit 1845 geeft een weergave van 

Paterswolde met het omliggende 

landschap (fig. 3.8). Op deze kaart zijn de 

veenplassen met petgaten en legakkers duidelijk zichtbaar. De Uitvaart van de veenplas van het 

Friese Veen kruist met de Paterswolder Schipsloot, waarna deze dezelfde waterverbinding naar 

de stad Groningen volgt. 

Het onderzoeksgebied is door het afgraven van veen, voor de turfwinning, veranderd in een 

petgatenlandschap met legakkers (fig. 3.9). De vervening is dermate bepalend geweest voor de 

staat van het huidige landschap, dat dit kan worden gezien als belangrijk keerpunt. De 

veenbazen zijn in zekere zin de makers van het huidige landschap in dit gebied, de turfwinning 

is het laatste grote proces dat het landschap fors heeft veranderd. 

 

Er is weinig bekend over de verveners van het Friese Veen. In Groningen waren het 

voornamelijk de bestuurders en notabelen uit de stad die investeerden in veenderijen. Ook de 

                                                           
144 Pas, ten, 2014 p. 5 -13. 
145 Pas, ten, 2014 p. 5 -13. 

▲ Figuur 3.8. Uitsnede van een historische kaart, ‘Kaart 

van de provincie Drenthe opgemaakt met authorisatie van 

zijne excellentieden heer Gouverneur der provincie en 

onder toezicht van de hoofd ingenieur van den Waterstaat 

den heer A. Kommers Pzn.’, uit 1845 met zicht op 

Paterswolde en het omliggende turfwinningslandschap. 

De veenplassen met petgaten en legakkers zijn duidelijk 

zichtbaar. Bron: Groninger Archieven, NL-

GnGRA_817_1717. 
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Groningse adel had een geringe betrokkenheid. Deze groep investeerders vielen niet direct 

onder controle van het stadsbestuur. In het geval van de stadsvenen in de provincie Groningen 

is het aannemelijk dat de stadsmeiers veenplaatsen gehuurd hebben tegen betaling, met een 

gedeelte van de opbrengsten van de geproduceerde turf. 146 Dit heeft zich waarschijnlijk ook bij 

het Paterswoldsemeer voorgedaan. Het is onzeker of dit ook het geval is bij het Friese Veen. 

Uit meerdere bronnen is het duidelijk dat in het onderzoeksgebied de veenarbeiders uit de buurt 

van Drachten zijn gehaald wegens hun expertise en ervaring met natte turfwinning. Diezelfde 

groep is aan de oostkant van het huidige Paterswoldsemeer, bij de Hoornse Dijk, ook werkzaam 

geweest.147 In verveningspraktijken vanaf de achttiende eeuw, waarbij gebruik gemaakt werd 

van nieuwe veengebieden, was er geen sprake van invloedrijke personen buiten de regio.148 

 

 

                                                           
146 Gerding, 1995, p. 37-38. 
147 Kuiken, 2010, p. 52. 
148 Gerding, 1995, p. 38. 

▲ Figuur 3.9. (ook opgenomen in figuur 2.8) Kaartbeelden van het Friese Veen van voor, tijdens en na de turfwinning, 

uit omstreeks 1811, 1818, 1845 en 1900. De kaarten zijn uitgesneden met het Friese Veen centraal gelegen, onscherpte 

komt doordat de kaarten op grotere schaal getekend zijn. De kaart uit 1818 is gedraaid zodat deze, net als de andere 

kaarten, georiënteerd is op het noorden. Bron: Groninger Archieven (zie bibliografie, geraadpleegde archiefstukken) 

en Kadaster op Topotijdreis, (website www.topotijdreis.nl gehanteerd op 29-08-2021). 
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Reconstructie gebruik van veengronden in het Friese Veen 

Het is onduidelijk wie de verveningsactiviteiten in het Friese Veen heeft geïnitieerd en welke 

hiërarchie in gebruik is genomen tijdens de systematische vervening. De grote veenbazen en 

mogelijke ingehuurde tussenpersonen zijn veelal onbekend. Op HisGIS is een reconstructie 

gemaakt van de grondgebruikers in 1832, dit zijn veelal de grondhuurders en niet de 

grondeigenaren. De reconstructie rond 1830 komt overeen met de periode wanneer de laatste 

turfwinningspraktijken in het Friese Veen hebben plaatsgevonden. 

In 1832 hebben meerdere personen legakkers en gronden van het Friese Veen in hun bezit (fig. 

3.10.). Het is aannemelijk dat de eigenaren de gronden hebben uitgegeven of verkocht voor het 

winnen van turf. De percelen zijn zodanig versnipperd waardoor het aannemelijk is dat deze 

indeling van de percelen al heeft bestaan voor het begin van de turfwinning. Dit wordt deels 

bevestigd door de nabije ligging van de woningen van de grondeigenaren. Waarschijnlijk 

hebben de veenbazen hebben deze woningen tegelijkertijd met de gronden in het gebied 

overgenomen. Zeer vermoedelijk is de uitgegeven grond, binnen de destijds bestaande 

verkavelingsstructuur, door Friese veenarbeiders afgegraven voor de turfwinning. In het Friese 

Veen kan zeer waarschijnlijk gesproken worden van een gezamenlijk georganiseerde 

turfwinning waarbij afspraken zijn gemaakt tussen de verschillende grondgebruikers van de 

▲ Figuur 3.10. Kaartbeeld met reconstructie van grondgebruikers en/of grondeigenaren van het Friese Veen rond 

1832. Het overzicht geeft een duidelijke weergave van de verdeling van de stroken grond. De grondgebruikers 

worden weergegeven aan de hand van een eigen kleur.  Bron: HisGIS geodata verwerkt door Auteur, 2021. 
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uitgegeven aangrenzende gronden. De ruimtelijke structuren zoals de aanwezige petgaten en 

legakkers wijzen op een eenheid en een systematische werkwijze. Dat er sprake is van een 

gezamenlijk georganiseerde turfwinning geeft ook een verklaring voor de enige uitvaar route 

binnen het gebied, genaamd de Uitvaart. Echter valt er, na archiefonderzoek, niet bij iedereen 

af te leiden of deze grondeigenaren eigen (veen)baas waren of dat zij onderdeel uitmaakten van 

een groter geheel en daarbij verantwoording aflegden bij andere gezaghebbers en/of veenbazen. 

Op de kaart is duidelijk zichtbaar dat men zelfstandig de grond in gebruik heeft genomen voor 

het winnen van turf, vanwege de afwisselende grondverdeling en splitsing van het gebied. 

De gronden van het huidige Friese Veen zijn destijds versnipperd in gebruik genomen. 

Landgoed Vennebroek werd bewoond door Gijsbertus Lambertus Gasinjet. De grondgebruikers 

van het Friese Veen hebben elk hun eigen wijken afgegraven. De percelen gelegen in het 

beekdal werden destijds gebruikt als hooiland. Deze percelen met hooiland waren verdeeld over 

verschillende landbouwers, de perceeleigenaren/gebruikers zijn in dit onderzoek weggelaten.  

Opvallend is dat omstreeks 1832 het merendeel van de percelen met gebouwen, gelegen aan de 

huidige Hoofdweg, aan de westkant van het Friese Veen in bezit waren van de legakkers en 

gronden in het gebied van het Friese Veen (fig. 3.11). Bijna elke eigenaar van de percelen in 

het turfwinningsgebied beschikte over een perceel met gebouw aan de meest nabijgelegen weg.  

▲ Figuur 3.11. Kaartbeeld met reconstructie van grondgebruikers en/of grondeigenaren van het Friese Veen en 

omgeving rond 1832. De percelen met gebouwen zoals woningen en boerderijen, in bezit van grond eigenaren 

van het Friese Veen, zijn op de kaart aangegeven. De persoonsnamen worden weergegeven aan de hand van een 

eigen kleur.  Bron: HisGIS geodata verwerkt door auteur, 2021. 
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Deze percelen met lintbebouwing vormen een aaneengesloten reeks van grondbezitters van het 

Friese Veen. Dit verband kan geen toeval zijn, vermoedelijk zijn deze gronden tezamen gekocht 

en ten dienste van de turfwinningspraktijken bewoond geraakt.  Op deze percelen stonden 

gebouwen, uit archiefwerk kan blijken welk functiegebruik hieraan gekoppeld is en welke 

bewoners er destijds waren geregistreerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om woonhuizen van de 

grondeigenaren, arbeidershuizen voor de turfarbeiders of werkschuren voor 

turfwinningsactiviteiten en opslag. 

Het Friese Veen is vanaf de Uitvaart te bereiken met boot, deze sluit aan op de Paterswoldse 

Schipsloot hetgeen in verbinding stond, via het Hoornse Diep, met de stad Groningen. 

Opvallend is dat de grond rondom de Paterswoldse Schipsloot geheel in gebruik was bij Adriaan 

Joseph Trip en dat hij verder geen veengrond in gebruik had. Wel heeft in dezelfde familie, de 

weduwe van Jacob Trip, Anna Lewe Van Matenesse veengronden in bezit gehad. 

De achternaam Trip komt vaker voor in de verveningsgeschiedenis van het Neerwold. Jacob 

Trip was een compagnon van Jan Warmolts, leenman van het hof te Hemmen. 149 Joseph Trip 

heeft rond 1832 de Paterwoldse Schipsloot in zijn gebruik, het is aannemelijk dat deze 

gebruiksrechten binnen de familie zijn doorgegeven.  

Van A.J. Trip is bekend dat hij vanaf 1794 woonde op landgoed Noordwijk in Paterswolde en 

daarbij geen vaste bewoner was op zijn perceel gelegen aan de straat ten westen van het Friese 

Veen.150 De heer Trip kan worden gerekend tot een invloedrijke lokale bewoner van 

Paterswolde, hij heeft destijds enkele landgoederen en percelen in de omgeving in zijn bezit 

gehad. Vermoedelijk heeft Trip een rol gespeeld bij de aanleg van de Paterswoldse Schipsloot, 

waarvan hij in 1832 de gronden in eigendom heeft. Landgoed Noordwijk werd ook genoemd 

bij de verkoop van de waterweg in 1900. 

De grondeigenaar van der Molen heeft ongeveer de helft van het Friese Veen in bezit. Er is 

gezocht naar de relatie tussen landgoed Vennebroek en de omliggende percelen van van der 

Molen. In het archiefonderzoek is geen van der Molen in Paterswolde gevonden en de heer 

Gasinjet is niet in beeld gekomen bij een mogelijke verkoop of uitwisseling van gronden. Het 

is aannemelijk dat van der Molen zijn grond in het Friese Veen heeft uitgegeven voor de 

turfwinning. 

                                                           
149 Kuiken, 2010, p. 52. 
150 Laan-Meijer, van der, 2021, p. 12. 
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De grondeigenaren R. Groenwold en K. R. Beerda zijn ook niet ergens teruggevonden in het 

archiefonderzoek. Gezien de afwijkende positie van de woning van Beerda, midden in de 

dorpskern, kan geconcludeerd worden dat deze persoon al een klein stuk grond in bezit had 

voor de verveningsplannen, dit stuk grond is dan ook nooit afgegraven. Bij de percelen van 

Groenwold staat er ‘Groenwold en cons’., afkorting van consul, hetgeen indiceert dat er een 

gezamenlijke groep de grond in gebruik nam voor turfwinning. Het zuidelijke perceel gelegen 

in het hooiland kan er op wijzen dat Groenwold voor het begin van de turfwinningsplannen al 

meerdere gronden in bezit had en dat deze gronden later zijn geëxploiteerd in gezamenlijke 

uitvoering met betrokkenen/consul. 

 

De familie Rutgers is ook sterk vertegenwoordigd met hun grondbezit in het veengebied. Op 

17 december 1822 hebben Geert Jans Rutgers, Jan Cornelis Rutgers en Harm Cornelis Rutgers, 

allen timmerlieden in Paterswolde, grond gekocht in/nabij het Friese Veen.151 Het gaat om een 

boerenplaats met hof en kamp die gekocht is van Pieter Bouwkamp, landbouwer. Deze 

boerenplaats heeft het nummer 79 en kan gelokaliseerd worden door de volgende omschrijving: 

ten oosten van de weg, ten zuiden van Cornelis Hilbrants en ten westen van de Hooiweg en ten 

noorden van hr. G.L. Gasinjet. Op de kaart van circa 1832 staat deze behuizing aangegeven, 

het gaat om de woning van Jan Kornelis Rutgers aan de oostkant van de weg (3.16). 

Vermoedelijk hoorden de achtergelegen percelen, in het Friese Veen, bij de boerenplaats onder 

het mom van hof of kamp. 

Op 12 april 1839 hebben de heren Rutgers dezelfde behuizing nummer 79 met gronden in 

Eelde(Paterswolde) verkocht.152 In deze akte van 1839 wordt het beroep van Geert Jans Rutgers 

omschreven als ‘veenbaas’. Dit is een goede aanwijzing dat deze familie zelf verantwoordelijk 

is geweest voor de turfafgraving op, in ieder geval, hun eigen gronden. Een aanwijzing voor 

het gebruik van de gekochte boerenbehuizing kan gevonden worden in een documentatie van 

schuldbetekenissen in 1839, op hetzelfde perceel waarbij Geert Jans Rutgers, Kornelis Jans 

Rutgers, Harm Cornelis Rutgers, Jan Kornelis Rutgers en Willem Jans Rutgers, allen te 

                                                           
151 Drents Archief inv.nr 13. 17 december 1822 Akte van transport (reg. 2-1-1823), 0874   Meulman, Familie. 1-
123 Stukken betreffende het beheer van roerende en onroerende goederen, familieaantekeningen e.d.; 1800-
1952. 
152 Drents Archief inv.nr 22. 12 april 1839 Akte van transport (reg. 14-6-1839), 0874   Meulman, Familie. 1-123 
Stukken betreffende het beheer van roerende en onroerende goederen, familieaantekeningen e.d.; 1800-1952. 
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Paterswolde, als crediteuren genoemd staan. In dit contract staat ook een jaarlijkse betaling aan 

de predikant van Eelde opgenomen, die wordt overgedragen bij de verkoop.153 

Mogelijk werd deze behuizing verhuurd aan veenarbeiders, en hun gezinnen, vanwege de 

tijdsperiode 1822-1839 dat precies overeenkomt met de turfwinningsactiviteiten in het 

aangrenzende Friese Veen. Hierop volgend kan er gesteld worden dat de vervening mogelijk in 

omstreeks 1822 is voorbereid en rond 1839 is beëindigd, vanwege de koop en verkoop van de 

woning. 

Van de oorspronkelijke lintbebouwing uit 1832, ten westen van het Friese Veen aan de huidige 

Hoofdweg, zijn tegenwoordig geen gebouwen meer aanwezig (fig. 3.12). Op de onderstaande 

kaart is zichtbaar dat alle bestaande bouwwerken, in dat gedeelte van het lint, na 1850 zijn 

gebouwd. 

 

 

  

                                                           
153 Drents Archief inv.nr 23. 20 april 1839, schuldbekentenissen, 0874   Meulman, Familie. 1-123 Stukken 
betreffende het beheer van roerende en onroerende goederen (voldaan 4-8-1839), familieaantekeningen e.d.; 
1800-1952. 

▲ Figuur 3.12. Kaartbeeld met weergave van het bouwjaar van alle gebouwen rondom het Friese Veen in 

Paterswolde en langs de Meerweg. De kaart beschikt over contrasterende kleuren en is georiënteerd op het 

Noorden. Bron: Waag Society gebaseerd op Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) geo-data uit 2015, 

bewerkt door auteur. 

Legenda 
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De historische kaart  ‘Situatie Kaart van den Polder het Oosterland te Paterswolde in de 

gemeente Eelde, Provincie Drenthe’ vraagt de rechten voor de vervening aan en is getekend 

waarop het jaar 1831 staat (fig. 3.13). Het gaat om een afzonderlijk bewaarde kaart waarbij 

geen verdere documentatie bekend is. De kaart geeft een indicatie dat de 

turfwinningsactiviteiten na 1831 kan zijn begonnen, en de voorbereidingen enkele jaren eerder. 

Het veengebied is versnipperd over verschillende grondeigenaren en een gezamenlijke 

verbinding met de Paterswoldse Schipsloot, de Uitvaart, heeft in overleg moeten ontstaan. Er 

is een besluit gekomen welke stukken de grondeigenaren mogen uitbaggeren en deze uitkomst 

is in kaart opgetekend. Voor het naastgelegen gebied, polder Oosterland is ook een plan 

vervaardigd voor turfafgraving in het gebied.154 Dit plan is niet gerealiseerd. 

Bij de situatiekaart moeten kanttekeningen geplaatst worden. De hisGIS kaart, uit omstreeks 

1832, geeft een gedetailleerde weergave van de verdeling van de petgaten die op de kaart van 

1831 is ingetekend. Deze situatiekaart komt geheel overheen en moet als basis gebruikt zijn 

voor de reconstructiekaart van HisGIS. Ook komt de bestaande situatie van de petgaten en 

legakkers in het Friese Veen overeen met de situatietekening. Dit betekent dat de vervening 

tijdens of nader hand is goedgekeurd. Een andere mogelijkheid is dat men zeer strikt en 

nauwkeurig volgens de uitwerking op de kaarten te werk is gegaan. Het laatst genoemde lijkt 

het meest waarschijnlijk wegens de vele betrokkenen en omdat het om een ingrijpend proces 

gaat. De verschillende grondeigenaren hebben zich vermoedelijk gehouden aan de mondelinge 

en opgetekende afspraken voor het uitvoeren van de vervening in het Friese Veen. Een derde, 

onwaarschijnlijke, mogelijkheid kan zijn dat het gaat om een tweede verveningsproces, een 

aanvraag voor verdere (gehele) uitbaggering van de gevormde legakkers. Er wordt in het 

bijschrift verplicht om een waterkerende kade aan te leggen op eigen grond, deze zou bij een 

tweede uitvoering al gerealiseerd moeten zijn waarbij de boodschap overbodig zou zijn.  

Daarnaast zijn de legakkers niet verder afgegraven dan op de kaart ingetekend, de legakker 

structuren zijn tot op het heden nog te herkennen in het landschap van het Friese Veen. 

 

Er kan uitgegaan worden van een getekend akkoord rond 1831 over de grondverdeling en het 

grondgebruik in het Friese Veen en dat deze afspraken zeer nauwkeurig zijn uitgevoerd.  

                                                           
154  Plan van de Oosterbroeksterpolder; 1836. Bron: Drents Archief, inventaris van afzonderlijk bewaarde 
kaarten en tekeningen behorende tot het archief van Gedeputeerde Staten van Drenthe 1814-1951.  
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▲ Figuur 3.13. Historische kaart uit 1831, genaamd ‘Situatie Kaart van den Polder het Oosterland te 

Paterswolde in de gemeente Eelde, Provincie Drenthe’. Op de kaart worden de gronden, met rode lijnen, 

aangetoond  die de grondeigenaren mogen uitbaggeren voor de vervening van het gebied. Het Friese Veen 

wordt de veenpolder van het Oosterland genoemd. 

Bron: Drents Archief,  Inventaris van afzonderlijk bewaarde kaarten en tekeningen behorende tot het archief 

van Gedeputeerde Staten van Drenthe 1814-1951. ‘Kaart van de polder het Oosterland te Paterswolde in de 

gemeente Eelde, waarop de gronden worden aangetoond, die door eigenaren ter vervening uitgebaggerd 

mogen worden; 1831’. Voor grotere weergave, zie bijlage 2. 

  

◄ Uitsnede van het bijschrift, met transcript: 

 

Situatie Kaart van den Polder het Oosterland te 

Paterwolde in de gemeente Eelde, Provincie Drenthe; 

waarop de gronden beslooten tusfchen roode lijnen 

worden aangetoond die door de eigenaren ter 

verveening wenschen uitgebaggerd te mogen worden, 

onder verpligting van eene waterkerende kade op de 

eigen gronden des polders te leggen en te 

onderhouden. 

Aangetoond door – O,P,Q, 1831. 
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Ontwikkeling van het Friese Veen na de turfwinning 

Sinds de turfwinning wordt het Friese Veen gekenmerkt door petgaten en legakkers (fig. 3.14 

en 3.15). Natuurlijke processen kregen weer de ruimte nadat de turfwinningsactiviteiten in het 

Friese Veen werden gestopt. Het aandeel open water in het gebied nam toe als gevolg van water- 

en winderosie. Een groot gedeelte van de legakkers is verdwenen door golfafslag en is 

opgeslokt door het water. Dit is een aanhoudend fenomeen, langzamerhand worden alle nog 

aanwezige legakkers kleiner. De veenplas bestaat tegenwoordig grotendeels uit open water, 

waarin enkele oorspronkelijke petgaten en legakkers aan de noordzijde van de plas nog 

aanwezig zijn. De natuur heeft op de kleine legakkers vrij spel gekregen, deze verruigden 

waarna elzenbos spontaan op kwam. 

In andere delen van het Friese Veen werd de grond wel benut. De grotere legakkers, zoals de 

Viermat en de Achtmat, zijn destijds in agrarisch gebruik genomen. De noordkant van het Friese 

Veen werd gebruikt als weiland voor jong vee. De overige legakkers werden gebruikt als 

hooiland. De hooiopbrengst werd met name gebruikt als voer voor minstens honderd paarden 

van de familie Camphuis, toentertijd wonende op landgoed Vennebroek. Vanaf 1950 werd er 

geleidelijk aan afgezien van de hooilanden.155 Er ontstond spontane bosvorming met 

voornamelijk elzenbroekbos.156 Het veenbos op de legakkers is ook in de vijftigerjaren begroeit 

geraakt met bomen, voorheen waren de legakkers nog open en in gebruik als hooiland en 

weiland.157 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 Hazelhorst, 2008, p. 11. 
156 Douwes, 2019, p. 16-17. 
157 Bruin, de, 2010, p. 45. / .. p. 29 

▲ Figuur 3.14. Luchtfoto in zwart-wit van Friese Veen, genomen 

in het jaar 1959. De foto is onscherp en in perspectief schuin 

wegens het fotograferen vanuit een vliegtuig. Bron: digitale 

bibliotheek Natuurmonumenten. 

1959 2018 

▲ Figuur 3.15. Luchtfoto van Friese Veen in 

2018. De afbeelding is op dezelfde schaal 

weergegeven als de foto uit 1959. Bron: 

luchtfoto uit 2018 van Google Earth 2021. 
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In de periode voordat het gebied overgenomen werd door Natuurmonumenten zijn langs de 

randen van de legakkers bomen aangeplant. Deze rand vormde een soort houtwal waarvan de 

beplanting bestond uit elzen, essen en soms eik. Deze groepen vormen de oudste en grootste 

bomen van het terrein. Daarnaast zijn er destijds populieren aangeplant op een aantal legakkers. 

De van oorsprong open legakkers waren, na de overname van het Friese Veen door 

Natuurmonumenten, in 1985 bijna allemaal verruigd en/of dichtgegroeid. Alleen de legakkers 

genaamd Viermat en Achtmat bestonden nog uit een open gebied (fig. 3.16). Voor deze 

legakkers heeft een maaibeheer plaatsgevonden maar is uiteindelijk opgeheven. In het gedeelte 

met moerasbos is door Natuurmonumenten geen beheer uitgevoerd. Er hebben wel 

hydrologische werkzaamheden plaatsgevonden, bestaande sloten zijn vergraven voor de 

ontwikkeling van rietoevers en het waterpeil is in de polder verhoogd voor het ontwikkelen van 

een adequaat moerasbiotoop.  158 

 

Het gebied genaamd polder Camphuis heeft een transformatie ondergaan van grasland naar 

moerasland. De polder is, samen met landgoed Vennebroek en het Friese Veen, in 1985 door 

                                                           
158 Douwes, 2019, p. 16-17. 

▲ Figuur 3.16. Toponiemenkaart van het Friese Veen en omgeving met voorkomende gebiedsnamen. 

Bron: Naamkundig onderzoek - Een historisch-geografische studie naar streeknamen met betrekking tot het 

turfwinningslandschap in de omgeving van Paterswolde. Auteur, 2021. Zie bijlage 2. Naamkundig onderzoek 

omgeving Friese Veen voor de resultaten van deze studie. 
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Natuurmonumenten gekocht van de familie Camphuis. De polder was tot aan 1985 bemest 

grasland, Natuurmonumenten heeft de bemesting gestopt en een extensiever beheer op het 

gebied toegepast.159 In de polder heeft een Amerikaanse watermolen gestaan, hetgeen is 

vervangen door een, inmiddels verdwenen, bakstenen gemaaltje bij de zuidwestboek van de 

plas.160 In 1994 ging het gemaal van de polder stuk en heeft Natuurmonumenten besloten te 

stoppen met de bemaling van het gebied.161   

Door het eerdere beheer als weiland  kwam zuurstof makkelijk terecht in de veenbodem. Er 

vond inklinking plaats, waardoor het grondgebied lager kwam te liggen en eveneens een 

verlaging van het grondwater. Natuurmonumenten heeft ingegrepen met het verbreden van de 

sloten, resulterend in een flinke verhoging van de waterstand. 162 Met de verhoging van het 

waterpeil veranderde dit gebied van grasland naar een moeras. In 2006 is de polder aangepast 

door een verhoging van het waterpeil voor verbetering van de (riet)vegetatiegroei in het 

moerasgebied. 163 

 

3.3 Ruimtelijke gebiedsanalyse 

Ruimtelijke analyse van het onderzoeksgebied 

Het Friese Veen ligt aan de oostflank van de keileemzandrug, de Rug van Tynaarlo, en aan de 

westkant van het beekdal van de Drentsche Aa. De hoogte verschillen ten opzichte van de 

landschapskenmerken zijn goed te herkennen op de hoogtekaart (fig. 3.17). Het Friese Veen 

ligt in de benedenloop van het beekdal. Het terrein van het Friese Veen ligt hoger gelegen dan 

het overige beekdal. Het is een omsloten gebied dat aan weerskanten bedijkt is. Aan de westkant 

van het Friese Veen ligt de keileemzandrug, hetgeen zorgt voor een natuurlijke 

verhogingsbarrière.  De twee dijken rondom het gebied zijn, als een gele lijn, goed zichtbaar en 

vormen de contouren van het onderzoeksgebied. Er ligt een dijk, Paterswoldse dijk, aan de 

noordkant van het Friese Veen parallel gelegen aan de Meerweg en de Paterswoldse Schipsloot, 

met een ouderdom van voor 1776. De andere dijk, genaamd Ring kader van veen-polder het 

Oosterland, loopt achter landgoed Vennebroek via de zuidoost kant van de plas naar het 

noordelijkste puntje van het gebied toe. Deze Ring kade is op de kaart uit 1831, ‘Situatie Kaart 

                                                           
159 Bruin, de, 2010, p. 52. 
160 Schaafsma, 2012, p. 45. 
161 Bruin, de, 2010, p. 52. 
162 Zijpp, 2007, p. 20. 
163 Bruin, de, 2010, p. 52. 
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van den Polder het Oosterland te Paterswolde in de gemeente Eelde, Provincie Drenthe’, ook 

ten noorden van Vennebroek ingetekend (zie 3.13). 

Ten behoeve van de vervening van het Neerwold gebied zijn er ter voorkoming van de water 

toestroom, vanuit het hoger gelegen Drenthe, dijken aangelegd. In de Late Middeleeuwen is er 

sprake van een Groenedijk nabij de huidige Meerweg, mogelijk onderdeel van een ringdijk 

rondom het veengebied.164 Deze plannen kunnen gedeeltelijk in verschillende faseringen zijn 

uitgevoerd. Het kan gaan om een lage dijk die gebruikt werd als weg in natte perioden. De brief 

uit 1790 bevestigd de oudere benaming Groenedijk parallel gelegen aan de Paterswolder 

Schipsloot.165 

                                                           
164 Pas, ten, 2014 p. 5 - 13. 
165 Concept-overeenkomst tussen Tonko Modderman, collator van Eelde, en Jacob Trip, Otto Cluiving, Tale 
Hammink en Otto Hoenderken over de doorvaart met turf door de vaarten van pastorie en kosterij; z. jr. (c. 
1790). Bron: Drents Archief, 0348 Nederlands Hervormde Gemeente Eelde, 3. Archief van de kerkvoogdij, 
inv.nr 80. 

▲ Figuur 3.17. Hoogtekaart van het onderzoeksgebied Friese Veen. Dit kaartbeeld geeft Paterswolde weer op 

de hoger gelegen zandgrond op de flank van de Rug van Tynaarlo. Daarentegen ligt het Friese Veen in een 

lager gebied aan de flank van de keileemrug in het beekdal van de Drentsche Aa. De twee dijken kleuren geel 

als omranding van het gebied. Kaartbeeld gemaakt door: auteur met ArcGIS 10.5, AHN 3 ondergrond 2021. 
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Het is voor de hand liggend dat de dijk langs de Meerweg is opgeworpen tijdens de aanleg van 

de Paterwolder Schipsloot, waarbij men toen al de waterhuishouding met betrekking tot de 

toekomstige verveningspraktijken in gedachten hadden. Echter kent de Groenedijk een oudere 

oorsprong in het Neerwold gebied, nog voor de Schipsloot werd gegraven was er sprake van 

een dijk tussen Eelde en Haren.166 De ring kade dijk aan de zuid-oost kant van het 

onderzoeksgebied is vermoedelijk ontstaan ter afscheiding en blokkering van het veengebied 

ten opzichte van de lager gelegen omliggende gronden en voor het behouden van de waterstand. 

Deze dijk zal zeer waarschijnlijk eenzelfde datering kennen als de start van de turfwinning in 

het Friese Veen. In de HisGIS reconstructie van 1832 staat aan de zuidoost kant van het Friese 

Veen een stuk land aangeduid als Kadijk, in gebruik als hooiland. Dit kan een lage (zomer)dijk 

zijn geweest ter bescherming van het vee in de lage hooilanden van het beekdal. Ten behoeve 

van de turfwinning kan deze zijn opgehoogd als grens, landscheiding, tussen wel- en niet 

ontgonnen gebied. Deze ingetekende strook vormt een klein gedeelte van de huidige dijk dat 

doorloopt tot aan de noordkant van het Friese Veen. Deze ring kade dijk komt waarschijnlijk 

uit het begin van de turfwinningsperiode in het Friese veen, rond 1820-1832, en kan in de 

nakomende jaren verder zijn uitgebreid en opgehoogd. 

 

Vormen in het landschap 

Het Friese Veen beschikt over een divers terrein met verschillende natuurtypen (fig. 3.18). Het 

open water van de veenplas is ontstaan door watererosie en golfafslag van de legakkers. Langs 

de oever aan de oostzijde heeft zich een bos gevormd. Daar achter ligt het gebied Polder 

Camphuis, een moeras. Dit moeras is door natuurbeheer tot stand gekomen, door het 

beïnvloeden van de grondwaterstand.167 Op de legakkers en noordelijke oevers heeft spontane 

groei van bomen en het vervallen van onderhoud geleid tot veenbos met een gedeelte 

veenmosrietland. Villa Weltevreden, ook wel huize Friescheveen genoemd, is een 

monumentaal gebouw gelegen aan het water van de veenplas. Aan de zuidkant van het terrein 

liggen kleine stukken grasland, deze zijn bloem- en kruidenrijk. 

                                                           
166 Stukken betreffende het geschil tusschen Drente en de stad Groningen over de grensscheiding tusschen 
Eelde en Haren bij Neerwold; 1765-1769. Bron: Drents Archief: 0001 Oude Staten archieven 1344-1815, inv.nr 
314. 
167 Hazelhorst, 2008, p. 11. 
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Het gebied valt onder beheer van Natuurmonumenten en is als natuurgebied toegankelijk voor 

wandelaars. Natuurmonumenten heeft het terrein verdeeld over verschillende beheertypen, 

hetgeen gekoppeld is aan bijbehorend gebiedsonderhoud (fig. 3.19).168 

 

Beheertypen Friese Veen Oppervlakte (hectare) 

Weg en parkeerterrein    0.49.08  

Houtwal en houtsingel   0.02.50  

Historisch bouwwerk en erf   0.43.02  

Zoete plas  29.19.60  

Moeras  15.67.75  

Kruiden- en faunarijk grasland   5.26.73  

Hoog- en laagveenbos  29.40.90  

  

Totaal 
 

80.49.58  

                                                           
168 Douwes, 2019, p. 18. 

▲ Figuur 3.19. De door Natuurmonumenten vastgestelde beheertypen in het Friese Veen, gegevens in 

tabelvorm. Bron: Douwes, 2019. 

▲ Figuur 3.18. Kaartbeeld met weergave van de aanwezige natuurtypen in het Friese Veen. Bron: Auteur, 2021. 
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Deelgebieden, natuurtypen en historische restanten 

▲ Figuur 3.20. Topografische kaartbeelden van het Friese Veen in 1900, 1950, 2000 en 2020. Bron: Kaarten 

van het Kadaster op Topotijdreis, website www.topotijdreis.nl gehanteerd op 29-08-2021. 

Nadat de turfwinningsactiviteiten in het gebied zijn gestopt werd het gebied gekenmerkt door  

een patroon van petgaten en legakkers. Het is goed te zien dat de open legakkers 

langzamerhand zijn verkleind door watererosie en golfafslag en zijn verruigd door spontane 

bosgroei (fig. 3.20). De legakkers zijn dichtgegroeid tot een veenbos met een klein open 

gedeelte bestaande uit veenmosrietland. Daarnaast zijn ook de oevers dichtgegroeid met bos. 

Een recente verandering is het gebied Polder Camphuis, voorheen een open grasland met 

sloten. Toen het watergemaal stopte met werken heeft Natuurmonumenten besloten de 

grondwaterstand in het gebied hoog te laten blijven zodat er een dicht moeras met riet 

ontstond. Dit resulteerde in een uiteenlopend natuurgebied met verschillende biotopen 

waarbij vele soorten flora en fauna kunnen bestaan in hun eigen gewenste levensgebied. Het 

Friese Veen bestaat tegenwoordig uit een diverse samenstelling van open water, bos, grasland, 

veenbos en moeras. 
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Gelaagdheid van het Friese Veen 

Het hedendaagse onderzoeksgebied is gevormd door verschillende landschappelijke processen 

en antropologische beïnvloedingen. Deze gebiedsveranderingen hebben er toe geleid dat het 

terrein over meerdere natuurtypen beschikt. De huidige samenstelling in het gebied komt voort 

uit vier kenmerkelijke landschappelijke en antropologische processen, thematische 

deelgebieden (fig. 3.21). Deze verschillende deelgebieden worden elk gekenmerkt door de 

aanwezige gebiedseigenschappen en unieke historische restanten. Aan de hand van de situering 

van de aanwezige cultuurhistorische landschapsrestanten kan er een mogelijk verband ontstaan 

tussen de landschapselementen en het terreintype waarin het element zich bevindt. 

De eerste vormen van landgebruik zijn zichtbaar in het vroegere agrarisch landschap. In deze 

fase hebben mensen het landschap gedeeltelijk heringericht voor agrarische doeleinden. De zo 

genoemde veenterpen zijn een voorbeeld van tijdelijke agrarische bewoning in de 

veengebieden. Het Friese Veen bestond destijds uit broekveen met rietzeggeveen, het zeer 

drassige broeksbos maakte dit tot een moeilijk begaanbaar moerasgebied. Rondom het 

veengebied is de verkaveling in het naastgelegen beekdalgebied nog gedeeltelijk zichtbaar. Dit 

is ontstaan door ontginning van het gebied, met als resultaat hooilanden in een onregelmatige 

blokverkaveling georiënteerd op de stroom van de Drentsche Aa. Deze onregelmatige vorm 

van de gronden is ontstaan door de aanwezigheid van natuurlijke scheidingen zoals waterwegen 

en moerassige laagten. De hooilanden worden regionaal madelanden genoemd. De hooilanden 

overstroomden af en toe waardoor de gronden bemest werden met het meegekomen slib. Dit 

maakt het beekdalgebied uiterst geschikt voor agrariërs. Ook het aanpassen van de 

grondwaterstand door middel van waterhuishouding in het drassige gebied heeft het landschap 

beïnvloed. In de middeleeuwen zijn dijken opgeworpen in het Neerwold gebied. Rondom het 

Friese Veen liggen vandaag de dag twee dijken. In het veengebied ontstond er plaatselijk 

kleinschalige turfwinning voor brandstofgebruik ten behoeve van lokale huishoudens. In deze 

agrarische fase is er gebruik gemaakt van de eigenschappen van het landschap. De 

landschappelijke karakteristieken zijn zodanig benut en aangepast dat er nieuwe 

landschapselementen zijn toegevoegd. Een nieuw bedijkt uiterlijk van het landschap is ontstaan. 

Tegelijkertijd zochten edelen en notabelen een verblijf buiten de drukke stad Groningen. 

Vanwege de aantrekkelijke locatie omringd door natuur en de ligging nabij de grote stad 

Groningen is Paterswolde in de achttiende en negentiende eeuw een vooraanstaande 

vestigingsplaats geweest voor de bourgeoisie, rijke en gegoede burgers. Het aanvullen van het 

stadsverblijf met een buitenplaats of zomerverblijf heeft geleid tot de vorming van de 
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landgoederenzone in Eelde-Paterswolde. Door deze ontwikkelingsgang is het landschap 

rondom Paterswolde langzamerhand verweven met de karakteristieke landgoederen en 

imposante huizen en villa’s. Landgoed Vennebroek behoort ook tot deze fase. De omvangrijke 

buitenplaatsen en uitgestrekte landgoederen hebben zich verspreid over het landschap in Eelde 

en Paterswolde. Deze ontwikkeling maakt dat er een lange groene gordel is ontstaan van door 

natuur omringde landgoederen. De komst van de buitenplaatsen en landgoederen heeft grote 

invloeden gehad op het gebiedsgebruik van de omliggende gronden en de ontwikkeling van het 

dorp. De landgoederenzone valt onder het cultuurlandschap waarbij mensen de 

(stedelijke)omgeving en het landschap hebben vormgegeven.  

De grootste landschappelijke veranderingen hebben zich afgespeeld tijdens de 

turfwinningsperiode in het gebied. De vervening is dermate bepalend geweest voor de staat van 

het huidige landschap, dat dit kan worden gezien als belangrijk keerpunt. Ook heeft dit geleid 

tot de vormgeving van het hedendaagse gebied. Het Friese Veen is door het afgraven van veen 

veranderd in een turfwinningslandschap met petgaten en legakkers. Een groot gedeelte van de 

legakkers zijn verdwenen door golfafslag en watererosie. Hierdoor is de open veenplas van het 

Friese Veen ontstaan. Het huidige landschap is ontstaan door economische drijfveren en de 

systematische uitvoering daarvan. Het gemaakte cultuurlandschap is het resultaat van 

turfafgraving aan de hand van natte vervening. Het turfwinningslandschap is duidelijk zichtbaar 

in het Friese Veen, waarbij enkele landschapselementen verwijzen naar de landschappelijke 

gelaagdheid. 

Sinds de turfwinningsactiviteiten zijn gestopt kent het gebied een recreatieve waarde. Er zijn 

verschillende soorten recreanten die gebruik maken van het gebied. Het Friese Veen wordt 

gekenmerkt door het open water. Op de veenplas valt er voor vogelspotters en wandelaars veel 

verschillende soorten waterleven te ontdekken. Ook is vaarrecreatie een populaire belevenis dat 

in eerste instantie beschikbaar was voor bewoners van het naastgelegen landgoed Venenbroek, 

met een zomerverblijf gelegen aan het water. Het Friese Veen is sinds de overname van 

Natuurmonumenten in 1985 een natuurgebied. Vaarrecreanten kunnen met gehuurde bootjes 

het gebied ter water verkennen. Het Friese Veen kent wandelpaden, met een aansluiting op de 

wandelroute door de landgoederenzone in Eelde-Paterswolde. De individuele natuurgebieden 

en landgoederen staan in verband met elkaar. De recreatieve waarde maakt dat het behouden 

essentieel is voor zowel bewoners als bezoeker. Lokale ondernemers in de horeca en toerisme 

sector hebben profijt van het recreatielandschap. Het recreatielandschap vormt een belangrijk 
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onderdeel van het Eelde-Paterswolde, voor de economie maar ook ter behoud en 

instandhouding van de cultuurhistorische landschappelijke betekenis.   

▲ Figuur 3.21. Schetsmatige weergave van de aanwezige thematische deelgebieden in het Friese 

Veen. Het Friese Veen en de hoofdweg staan op alle vier kaarten centraal. Het huidige 

landschap van het onderzoeksgebied Friese Veen is pas gevormd tijdens de turfwinning in het 

begin van de negentiende eeuw, vandaar dat het gebied bij 1 en 2 doorzichtig op de kaart staan 

aangegeven en pas bij 4 duidelijk is weergegeven. Bron: Auteur, 2021. 

2. Turfwinningslandschap 

3. Landgoederenzone 

4. Recreatielandschap 

1. Agrarisch landschap  
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H4. Inventarisatie van cultuurhistorische 

landschapselementen 
 

Inleiding 

Binnen het onderzoeksgebied Friese Veen zijn bovengrondse landschapselementen 

geïnventariseerd. Bij elk van de vastgestelde deelgebieden worden de aanwezige 

landschapselementen in een overzicht gezet en geanalyseerd middels een waarderingsmodel. 

Deze landschapselementen worden per deelgebied onderzocht en in kaart gebracht. Het 

waarderingstabel geeft een impressie van de verschillende soorten aanwezige 

landschapselementen en hun cultuurhistorische waarden. 

 

 

4.1 Situering van de cultuurhistorische landschapselementen  

 

De ligging van de aanwezige landschapselementen binnen het terrein 

De ligging van de verschillende landschapselementen zijn geprojecteerd op een kaartbeeld met 

als onderlaag de terreinvormen van het Friese Veen (fig. 4.1). De vier thematische deelgebieden 

zijn bij de overzichtskaart en het waarderingsmodel doorgevoerd. Zo wordt een weergave 

verkregen van de aanwezige gebiedseigenschappen en – karakteristieken. 

In het waarderingsmodel zijn de landschapselementen gecategoriseerd. De informatiewaarde 

van alle aanwezige landschapselementen, uit de overzichtskaart, worden in het 

waarderingstabel uitgebreid behandeld (zie waarderingstabel in paragraaf 4.2 Waardering 

cultuurhistorische landschapselementen voor een gedetailleerd overzicht van alle 

landschapselementen). 
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▲ Figuur 4.1. Kaartbeeld met weergave van cultuurhistorische landschapselementen gelegen in het 

Friese Veen, verdeeld over de vier thematische deelgebieden. Bron: Auteur, 2021.  
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De relatie tussen de ligging van de landschapselementen en de terreinvormen 

Het broekbos, het zuidelijkste stukje bosgebied, wordt gekenmerkt door elzenbroekbos met 

enkele berken. In dit drassige gebied liggen, zover bekend, geen landschapselementen. 

Ook in het natte moerasgebied zijn geen landschapselementen gelokaliseerd. Dit poldermoeras 

staat bekend onder de toponiem polder Camphuis. Het gebied was voorheen hooiland, de polder 

werd bemalen waarbij het water naar de veenplas werd gebracht. Door een kapot gemaal, in 

1994, is er besloten het poldergebied om te zetten naar een moeras biotoop. De grondwaterstand 

moest veranderd worden. Tussen het moeras en de veenplas ligt een doorlaat, dat waterstroom 

van het de veenplas naar het moerasgebied toelaat. 

In de zuidkant van het terrein zijn kleine gedeeltes grasland aanwezig. Alle drie de 

landschapselementen van het thematische deelgebied agrarisch landschap zijn omgeven door 

grasland. De overgebleven graslanden zijn niet aangetast tijdens de turfwinning en daarmee zijn 

de aanwezige landschapselementen gewaarborgd gebleven.  

De zuidelijke dijk, opgehoogd met zand en klei, ligt in het grasland. De noordelijke grasdijk 

ligt aan de rand van het bosgebied. Van de dijkfunctie is gebruikt gemaakt tijdens de 

verveningsperiode om het water op de plaats te houden, de dijken zijn niet afgegraven in 

tegenstelling tot het merendeel van het Friese Veen. Beide dijken zijn duidelijk zichtbaar, de 

verhoogde randen vormen nog steeds de gebiedsbegrenzing van het Friese Veen. 

Het gedeelte met veenmosrietland, gelegen in het laagveen gebied, beschikt over veenmosveen 

restanten die een verwijzing vormen naar het vroegere hoogveen. Het gebied is omgeven door 

veenbos, op grote legakkers. De grootte van de legakkers geeft aan dat in dit noordelijke 

gedeelte van het Friese Veen minder turf is afgegraven dan de andere delen waar het water van 

de veenplas overheerst. Op de legakkers en tussen de petgaten met de indirect gevormde 

veenplas bevinden zich alleen overgebleven landschapselementen van de turfwinning. Echter 

is de zichtbaarheid van de legakkers beperkt door de dichte begroeiing. Daarnaast verdwijnen 

deze legakkers langzamerhand door watererosie en golfafslag. Deze landschapselementen zijn 

het resultaat van een intensief voor commerciële doelstellingen in gebruik genomen landschap. 

Sporen van het verleden zijn door afgraving uitgewist in dit gedeelte. Na de turfwinning heeft 

de natuur de overhand gekregen en is spontane groei op de legakkers en oevers van de veenplas 

ontstaan. Dit natuurlijke proces heeft een bijdrage geleverd aan het habitat van verschillende 

soorten flora en fauna, waaronder de komst van de bever(burcht). 
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Aan de rand van de veenplas is tussen 1900-1917 en in mindere mate rond 1930 op de kade 

huisvuil gestort, afkomstig uit de stad Groningen. Dit gestorte afval ligt tot op het heden nog 

verstopt in de bodem.169 Inmiddels is het vuil vergroeid met de wortels van het bos en 

geïnfiltreerd in de (water)bodem.  Dit gebied staat, vanwege het huisvuil, bekend onder de 

toponiemen: het Blik en ’t Gat in het Blik. Het huisafval is vooral in de winterperiode goed 

zichtbaar doordat de bomen en begroeiing in het gebied vrij kaal zijn. Bij omvallende bomen 

komt de bodem los en zitten er stukken afval vast in de onthulde kluit met wortels. Een ander 

zichtbaar gevolg van de vuilstort is de ontkieming van diverse soorten zaden van fruitbomen en 

–struiken langs de kade. Deze zaden zijn meegekomen met het huisvuil en verspreid rondom 

het gebied. 

 

4.2 Waardering cultuurhistorische landschapselementen 

Het waarderingstabel 

Het Friese Veen kent een landschappelijke gelaagdheid waarbij zowel natuurlijke als 

antropologische processen een rol hebben gespeeld. De aanwezige landschapselementen zijn 

aan de hand van de historische en ruimtelijke analyse uit de voorgaande hoofdstukken tijdens 

veldwerk geïdentificeerd.  

De landschapselementen zijn in tabelvorm weergegeven. Het gebruikte fotomateriaal in de 

volgende tabellen is door de auteur gemaakt tijdens de onderzoeksperiode. 

De landschappelijke gelaagdheid van het Friese Veen wordt in tabelvorm op de volgende 

pagina weergegeven aan de hand van het waarderingsmodel. De aanwezige cultuurhistorische 

landschapselementen zijn verdeeld over vier categorieën: Agrarisch landschap, 

Turfwinningslandschap, Cultuurlandschap en Recreatielandschap. Enkele zichtbare 

landschappelijke historische processen die het huidige natuurgebied hebben gevormd zijn in 

tabelvorm weergegeven en toegelicht. De tabel op de volgende pagina is gerangschikt 

overeenkomstig de in het vorige hoofdstuk besproken landschappelijke gelaagdheid. 

 

 

                                                           
169 Abrahamse, 1988 p. 114. 
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Waarderingstabel 
 

 

  

 

Foto van het 

landschappelijk 

cultuurhistorisch 

element 

 

Omschrijving 

landschappelijk 

cultuurhistorisch element 

 

 

Oorspronkelijk gebruik 

en huidige staat 

 

Informatiewaarde 

 

Belevingswaarde 

  

 

 

 

 

 

 

 

Soort: Dijk. 

 

Ligging: aan de oostkant 

Nr. A1. 

 

Oorspronkelijk: 

vermoedelijk lag er een 

kadijk, zomerdijkje ter 

bescherming van het vee 

op het lage hooiland. 

Later is deze opgehoogd 

tot een scheiding tussen 

ontgonnen en niet 

ontgonnen land, 

genaamd Ring kader 

van veen-polder het 

Oosterland.  Deze ring 

dijk komt waarschijnlijk 

uit het begin van de 

turfwinningsperiode in 

het Friese veen. 

Huidig: heeft nog steeds 

de functie van een dijk 

en vormt een onderdeel 

van de wandelroute in 

het Friese Veen. 

Het laagveengebied 

wordt hierdoor 

gescheiden van het 

beekdalgebied. 

 

De ring kade dijk 

aan de zuid-oost 

kant van het  

onderzoeksgebied 

is vermoedelijk 

ontstaan ter 

afscheiding en 

blokkering van het 

veengebied  

ten opzichte van de 

lagergelegen 

omliggende 

gronden en het 

behouden van de 

waterstand. 

Polder Camphuis 

is sinds enkele 

jaren een 

moerasgebied. De 

dijk vormt een 

begrenzing van 

het Friese Veen 

en maakt dat de 

wandelroute 

verhoogd via de 

dijk langs het 

moeras verloopt 

zonder natte 

voeten te krijgen.  

  

 

 

 

 

 

Soort: Dijk. 

 

Ligging: aan de noordkant 

Nr. A2. 

Oorspronkelijk: de 

Groenedijk kent een 

Middeleeuwse 

oorsprong in het 

Neerwold gebied, 

een dijk tussen Eelde en 

Haren gelegen parallel 

aan de Paterswolder 

Schipsloot. 170 

 

Huidig: lage grasdijk.  

 

De dijk  is zeer 

waarschijnlijk 

verhoogd/aangepast 

met de komst van 

de Paterswolder 

Schipsloot. De 

Paterswolder 

Schipsloot is 

gegraven voor een 

waterverbinding 

met de stad 

Groningen. 

Deze dijk vormt 

de noordelijke 

begrenzing van 

het Friese Veen. 

Op deze dijk mag 

gewandeld 

worden, het 

maakt geen 

onderdeel uit van 

de wandelroute 

Friese Veen. 

                                                           
170 Concept-overeenkomst tussen Tonko Modderman, collator van Eelde, en Jacob Trip, Otto Cluiving, Tale 
Hammink en Otto Hoenderken over de doorvaart met turf door de vaarten van pastorie en kosterij; z. jr. (c. 
1790). Bron: Drents Archief, 0348 Nederlands Hervormde Gemeente Eelde, 3. Archief van de kerkvoogdij, 
inv.nr 80. 

Agrarisch landschap 
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Soort: Wal met bomenrij 

gelegen langs de veenplas 

dichtbij Villa 

Weltevreden. 

 

Ligging: 

Nr. A3. 

 

Oorspronkelijk: door het 

regelmatig kappen 

groeien er meerdere 

bomen vanuit een 

gezamenlijke stam 

 

Huidig: bomen blijven 

onverhinderd 

doorgroeien, geen 

houtkap. 

 

In het Friese Veen 

konden boeren en 

tuinders tot circa 

1960 tegen betaling 

geriefhout 

hakken.171  

 

Restanten hiervan 

zijn nog duidelijk 

zichtbaar in de 

stammen van 

enkele oude 

bomen. 

 

 

 
 

Waarderingsmodel 
 

 

  

 

Foto van het 

landschappelijk 

cultuurhistorisch 

element 

 

Omschrijving 

landschappelijk 

cultuurhistorisch element 

 

 

Oorspronkelijk gebruik 

en huidige staat 

 

Informatiewaarde 

 

Belevingswaarde 

 

 

 

 

 

 

Soort: Legakker. 

 

Ligging: 

Nr. V1. 

 

Oorspronkelijk: drassig 

veengebied. Door 

turfopgraving aan de 

hand van natte 

vervening zijn de 

stroken legakkers 

ontstaan. 

 

Huidig:  de kleine 

legakkers verdwijnen en 

worden opgeslokt door 

het water.  

 

 

 

 

Door watererosie 

en golfafslag 

worden de 

legakkers steeds 

kleiner en 

verdwijnen 

langzamerhand. 

Hierdoor is de open 

veenplas gevormd. 

Het is een 

bijzonder 

fenomeen om de 

verdronken 

legakkers te zien. 

Daarbij komt ook 

de historie van het 

gebied tot leven. 

Een bezoeker kan 

een realisatie 

moment ervaren 

over het recent 

gevormde 

cultuurlandschap 

en dat de veenplas 

met legakkers op 

deze locatie niet 

altijd zo is 

geweest. 

  

 

Soort: Grote legakker. 

 

Ligging: Nr.V2. 

Oorspronkelijk: deze 

lange stroken land zijn 

gevormd door 

turfafgraving.  

 

Huidig: de legakker is 

verwilderd met spontane 

groei nadat men stopte 

In de jaren vijftig 

werden de grote 

legakkers in 

agrarisch gebruik 

genomen, als 

hooilanden. 172  

 

De legakkers zijn 

begroeid met bos, 

Deze stroken 

legakkers zijn 

slecht zichtbaar. 

Hierdoor kan men 

de geschiedenis 

van het gebied 

moeilijk plaatsen, 

met turfwinnings-

activiteiten zoals 

                                                           
171 Boekema, 2018, p. 67. 
172 Hazelhorst, 2008, p. 11 / Bruin, de, 2010, p. 45. 

Turfwinningslandschap 
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met agrarische 

activiteiten.  

 

de tussengelegen 

petgaten zijn 

moeilijk zichtbaar. 

natte vervening. 
Het achterliggende 

verhaal valt 

mogelijk niet te 

herkennen. 

  

 

 

Soort: Veenplas. 

 

Ligging: Nr. V3. 

 

Oorspronkelijk: na de 

turfwinning is een 

structuur van petgaten 

en legakkers ontstaan.  

 

Huidig: open water. 

 

Het water kreeg de 

overhand en (delen 

van) legakkers 

verdwenen. 

Vanuit de groter 

wordende petgaten 

is een open 

veenplas ontstaan. 

 

Het open water 

levert een grote 

bijdrage aan het 

habitat van 

verschillende 

soorten flora en 

fauna. Daarnaast 

wordt het water 

gebruikt door 

vaarrecreanten, er 

kunnen roeiboten 

en kano’s 

gehuurd worden 

bij café 

Friescheveen.  

 

     

 

 
 

Waarderingsmodel 
 

 

  

 

Foto van het 

landschappelijk 

cultuurhistorisch 

element 

 

Omschrijving 

landschappelijk 

cultuurhistorisch element 

 

Oorspronkelijk gebruik 

en huidige staat 

 

Informatiewaarde 

 

Belevingswaarde 

  

 

Soort: Huisvuil. 

 

Ligging: kade tussen het 

Friese Veen en de Polder 

Camphuis. Nr. C1. 

 

Oorspronkelijk: in het 

begin van de vorige 

eeuw (in 1900-1917 en 

rond 1930) is er op de 

oost kade van de 

veenplas stadsvuil uit 

Groningen gestort.  

 

Huidig: deze oeverrand 

is inmiddels begroeid 

met moerasbos. Het 

afval ligt grotendeels in 

de bodem en is 

vergroeid met de 

boomwortels. 

 

In 

overeenstemming 

met de familie 

Camphuis werd er 

in 1900-1917 en 

rond 1930 huisvuil 

gestort op de oever 

van de veenplas. 

Dit huisafval 

bestond 

voornamelijk uit 

ijzer en blik.173 

 

Bij omgevallen 

bomen is het afval 

zichtbaar verweven 

in de kluit met 

wortels. 

Het nodigt uit tot 

speurwerk van 

nieuwsgierige 

wandelaars, 

ondanks dat het 

vuil er al jaren 

ligt. Daarnaast 

roept dit een 

tegenstrijdig 

gevoel op met de 

bestempeling 

‘natuurgebied’. 

Het afval heeft 

negatieve 

gevolgen voor de 

bodemkwaliteit in 

het terrein. 

                                                           
173 Hazelhorst, 2008, p. 11. 

Cultuurlandschap (landgebruik na 1840) 
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Soort: Pyrus communis 

(perenboom) en andere 

ontkiemde fruitbomen en 

struiken. 

 

Ligging: Nr. C2. 

Oorspronkelijk: een rij 

van perenbomen 

ontkiemt uit zaden 

meegekomen met het 

huisvuil. 

 

 

Huidig: de meeste 

perenbomen zijn 

omgevallen. 

Zeer vermoedelijk 

het gevolg van het 

storten van 

huisafval in het 

gebied. 

 

Verschillende 

soorten zaden zijn 

meegekomen met 

het stadsvuil: 

paardenkastanjes 

appelbomen, 

frambozen en 

aalbessen. 174 

Een zichtbaar 

gevolg van het 

gestorte afval. 

Jaren later staat er 

een levende 

perenboom 

tegenover de kade 

met het huisafval. 

Hierlangs zijn  

ook verschillende 

andere soorten 

zaden ontkiemd. 

  

 

 

 

Soort: Doorlaat. 

 

Ligging: Nr. C3. 

Oorspronkelijk:  

waterdoorgang tussen de 

veenplas en polder 

Camphuis 

(moerasgebied). 

 

Huidig: nog steeds in 

gebruik. 

Ten behoeve van 

het moerasbiotoop 

in polder Camphuis 

is er beheersmatig 

besloten de 

grondwaterstand te 

verhogen. Het 

moeras wordt nu 

deels gevoed door 

het water van het 

Friese Veen. 

Deze doorlaat 

zorgt voor 

watertoevoer 

vanuit de 

veenplas naar het 

moeras.  Dit 

creëert een divers 

aanbod in habitat 

en leefruimte 

voor 

verschillende 

soorten flora en 

fauna binnen het 

natuurgebied.  

 

 

 

 
 

Waarderingsmodel 
 

 

  

 

Foto van het 

landschappelijk 

cultuurhistorisch 

element 

 

Omschrijving 

landschappelijk 

cultuurhistorisch element 

 

 

Oorspronkelijk 

gebruik en huidige 

staat 

 

Informatiewaarde 

 

Belevingswaarde 

  

 

Soort: Buitenhuis. 

 

Ligging: 

Nr. R1. 

 

Oorspronkelijk: 

zomerverblijf van de 

familie Camphuis, 

aan het water van het 

Friese Veen. 

 

Huidig: woonhuis 

met tuin. 

Villa Weltevreden, 

bouwjaar 1910 met 

de architectuurstijl 

Art Nouveau. 

 

Het gebouw wordt 

ook wel Villa 

Friescheveen 

genoemd of 

Zusterhuis vanwege 

Het buitenhuis is 

gebouwd door de 

familie Camphuis als 

recreatieverblijf. 

De steiger is 

gebouwd om met 

bootjes te kunnen 

aanmeren. De steiger 

ligt er nog steeds. 

                                                           
174 Essink et al., 2020, p. 42. 

Recreatie landschap 
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de huisvesting van 

verpleegsters. 

Monumentnummer: 

468720. 

De theekoepel op 

de stijger is weg. 

 

Tegenwoordig is het 

een monumentaal 

gebouw van 

cultuurhistorische 

waarde wegens 

architectuur en 

ligging. 

  

 

 

 

Soort: Zomerhuis. 

 

Ligging: Nr. R2. 

Oorspronkelijk:  

zomerhuis waar 

verpleegsters gebruik 

van mochten maken. 

Daardoor kreeg het 

de bijnaam 

Diaconessen huisje. 

 

Huidig: niet in 

gebruik. Afgesloten 

van de wandelroute 

met hekwerk. 

De diaconessen 

waren al eerder 

welkom de 

naastgelegen villa. 

Na het overlijden 

van Mevr P.A. 

Camphuis  

is het kleine 

zomerhuisje in 

eigendom van 

Natuurmonumenten 

gekomen, met als 

vruchtgebruikers 

medewerkers van 

het Martini 

Ziekenhuis. 

Het huisje ligt 

verscholen achter de 

bomen aan de rand 

van het water in 

afgesloten gebied. 

Voor gebruik zal het 

huisje eerst moeten 

worden opgeknapt. 

  

Soort: Vogelkijkhut. 

 

Ligging: Nr. R3. 

Oorspronkelijk: in 

het Friese Veen is 

een vogelkijkhut, 

geplaatst in mei 

1993, met zicht op 

het water van de 

veenplas. 175  

Huidig: in gebruik. 

 

 

 

De vogelkijkhut is 

geplaatst op een 

klein eilandje en is 

te bereiken via een 

houten loopbrug. 

De vogelkijkhut 

sluit aan op de 

wandelroute en is 

rolstoeltoegankelijk. 

De vogelkijkhut is 

overdekt en beschikt 

over een zitbank, 

kijkluiken en 

informatieborden 

over in het gebied 

voorkomende 

vogelsoorten. 

Een recreatiepunt 

voor vogelaars en 

andere bezoekers. 

 

  

 

 

 

 

Soort: café met 

bootverhuur. 

 

Ligging: Nr. R4. 

Oorspronkelijk: een 

boerderij met 

agrarische functie. 

 

Huidig: café 

Friescheveen. Er 

worden bij het 

boerderijcafé 

roeiboten en kano’s 

verhuurd. Via de 

Uitvaart kan er een 

waterroute gevolgd 

worden tot aan de 

veenplas in het 

Friese Veen. 

De agrarische 

werkzaamheden 

hebben 

plaatsgemaakt voor 

bootverhuur. De 

boerderij beschikt 

over horeca en 

recreatie 

voorzieningen.  

 

Een karakteristieke 

en beeldbepalende 

boerderij op een 

centrale plek langs 

de Meerweg. 

 

Niet alleen is het café 

een herkenningspunt 

het is ook een 

begin/eindpunt van 

de wandelroute. 

Daarnaast is dit een 

belangrijke 

recreatievoorziening 

waarbij men de 

mogelijkheid heeft 

om het Friese Veen 

op het water te 

ervaren. Ook is dit 

een rustpunt voor 

bezoekers om te 

zitten, eten en iets te 

drinken of voor een 

                                                           
175 Boekema, 2018, p. 9. 
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toiletbezoek. Dit 

voorzieningenpunt 

heeft grote 

meerwaarde voor de 

beleving van het 

natuurgebied. 

  

 

 

 

 

Soort: Wandelnetwerk. 

 

Ligging: Nr. R5. 

Oorspronkelijk: 

buitenplaatsen en 

boerderijen stonden 

in verbinding met het 

achtergelegen land. 

Deze paden werden 

voornamelijk 

functioneel gebruikt 

voor het kunnen 

betreden en 

bewerken van de 

agrarische gronden 

en hooilanden. 

 

Huidig: er is een 

wandelroute ontstaan 

door deze paden te 

verbinden.  

De wandelroute 

loopt aan de 

oostkant achter alle 

buitenplaatsen en 

boerderijen langs. 

Dit wordt de 

landgoederenroute 

van Eelde-

Paterswolde 

genoemd, ook 

bekend als route 

landgoederen 

Eelde. 

 

Er staan 

informatieborden 

bij monumenten en 

landgoederen. 

De wandelroute, van 

17 kilometer, loopt 

langs bekende 

landgoederen en 

havezaten in Eelde-

Paterswolde, zoals 

Lemferdinge en 

Vosbergen. 

Voorheen was dit 

een ANWB-

wandelroute. 

 

Deze route geeft de 

samenhang en de 

historie van het 

gebied weer.  

  

 

 

Soort: Beverburcht. 

 

Ligging: Nr. R6. 

Oorspronkelijk: geen 

geschikt habitat. 

Huidig: de bevers 

hebben zich 

gevestigd in het 

Friese Veen door het 

bouwen van een 

burcht. 

Na de turfwinning 

werd het een 

waterrijk gebied, 

met voldoende 

foerageer 

mogelijkheden voor 

waterfauna zoals 

otters en bevers.  

 

De beverburcht kan 

herkend worden 

door de 

opgestapelde 

takken en het kleine 

open pad naar de 

burcht toe. 

De aanwezige flora 

en fauna heeft 

invloed op de 

belevingswaarde en 

de (terugkerende) 

bezoekers. De locatie 

van de beverburcht 

bevindt zich op 

afgesloten terrein. 

Bezoekers kunnen 

wel tijdens een 

vaartocht bever 

knaagsporen 

tegenkomen bij 

bomen gelegen op de 

legakkers nabij het 

water. 
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 H5. Landschapswaardering  

    en gebiedsgebruik van 

 het Friese Veen 
  

Vogelkijkhut gelegen op een eilandje 

met uitzicht over het open water van 

de veenplas in het Friese Veen 

Foto gemaakt door: 

S.E. van der Werff  

op 14-11-2020 
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H5. Landschapswaardering en gebiedsgebruik van het 

Friese Veen 

5.1 Het 20e- en 21e-eeuwse natuurterreinlandschap 

Recreatie en gebruik van het gebied 

Nadat men stopte met de vervening werd zowel het Paterswoldsemeer als het Friese Veen rond 

1900 in gebruik genomen voor (water)recreatie en watersport. In deze omgeving werden 

meerdere hotels en zomerhuizen gebouwd.176 Beide gebieden hebben steeds meer betekenis 

gekregen als watersportgebied, met name het Paterswoldsemeer. Op de veenplas van het Friese 

Veen is bootverhuur voor vaarrecreatie aanwezig, bij het café Friescheveen kan een kano of 

roeiboot gehuurd worden. De vaartocht start bij het café waar men de vaarroute via de Uitvaart 

naar de open plas neemt. Hierbij volgt men de vaarroute via de, verouderde, paaltjes en bordjes 

in het water, het gedeelte met de petgaten is afgesloten voor vaarrecreanten en alleen 

toegankelijk voor het beheerteam van Natuurmonumenten (fig. 5.1 en 5.2). Deze zonering is 

                                                           
176 Stenvert, R. et al., 2001 p. 192. 

▲ Figuur 5.2.  Informatiebordje van Natuurmonumenten 

voor vaarrecreanten, op de veenplas van het Friese Veen. 

Op dit bordje staat:”• kwetsbaar natuurgebied, • geen 

toegang”. Dit bordje staat bijna onder water en is van 

veraf moeilijk te lezen. Foto gemaakt door: Auteur, op 15-

03-2021. 

 
◄ Figuur 5.1.  Informatiepaal voor vaarrecreanten op de 

veenplas van het Friese Veen. Dit bordje is gemarkeerd 

met een rode nummer negen, hetgeen deel uitmaakt van 

de vaarroute met bij elk genummerd paaltje een 

beschrijving. Niet alle palen zijn in goede staat. Foto 

gemaakt door: Auteur, op 15-03-2021. 
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ingezet voor behoud van de leefbaarheid in het gebied en het voorkomen van eventuele 

verstoring van het gebied, daarnaast zijn de petgaten niet allemaal even goed bevaarbaar. 

Naast waterrecreanten zijn er vele wandelaars die het Friese Veen bezoeken. Een groot gedeelte 

van deze bezoekers komen voor een (dagelijks) ommetje of voor de landgoederen-

wandelroute.177 Het gebied van het Friese Veen, met landgoed Vennebroek, sluit aan op deze 

landgoederenroute. De wandelroute, van 17 kilometer, loopt langs bekende landgoederen en 

havezaten in Eelde-Paterswolde, zoals Lemferdinge en Vosbergen. Voorheen was dit een 

ANWB-wandelroute, tegenwoordig wordt dezelfde wandelroute aangeboden door Stichting 

Marketing Drenthe onder de naam ‘Wandelroute Landgoederen Eelde’. Deze route bevat een 

GPS-track met beschrijvingen van enkele hoogtepunten, waaronder de veenplas van het Friese 

Veen en landgoed Vennebroek.178 

Friese Veen is een vogelrijk gebied, met jaarlijks minstens zestig soorten broedvogels. Het 

afwisselend gebied, met moeras, bos, rietland en open water, maakt een gevarieerde 

vogelbevolking in het Friese Veen mogelijk. Dit trekt veel vogelaars aan, men kan in dit gebied 

tijdens een kleine wandeling tientallen soorten vogels spotten. 179 In het Friese Veen is een 

vogelkijkhut, geplaatst in mei 1993, met zicht op het water van de veenplas. 180 De vogelhut is 

overdekt en beschikt over een zitbank, kijkluiken en informatieborden over de in het gebied 

voorkomende vogelsoorten.  

 

Voorzieningen 

Het koetshuis op landgoed Vennebroek is een onbemand 

informatiecentrum met informatieborden over het 

omliggende gebied, waaronder het Friese Veen (fig. 5.3). 

De paden van het Friese Veen zijn alleen toegankelijk 

voor wandelaars. Er zijn een aantal bankjes geplaatst langs 

de wandelpaden. De vogelhut en een gedeelte van de 

wandelroute is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en te 

gebruiken voor kinderwagens. 

                                                           
177 Douwes, 2019, p. 18. 
178 Stichting Marketing Drenthe website:www.drenthe.nl/fietsen-wandelen/routes/3899783158/landgoederen-
eelde. Website gehanteerd op: 07-05-2021. 
179 Boekema, 2018, p. 57 en 86. 
180 Boekema, 2018, p. 9. 

▲  Figuur 5.3. Het koetshuis op landgoed 

Vennebroek. Het koetshuis is een 

onbemand informatiecentrum. Aan de 

rechterkant staat een informatiebord met 

gegevens over het gebied. Foto gemaakt 

door: Auteur, op 26-02-2021. 
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In 1994 werd door vrijwilligers van Natuurmonumenten een knuppelpad aangelegd.181 Dit 

houten vlonderpad liep over een legakker in de veenplas en is in 2005 wegens 

veiligheidsredenen, omvallende bomen door ouderdom, afgesloten. Er is een schelpenpad 

bijgekomen, een wandelpad langs de dijk naast de Schipsloot.182 Door dit pad is het mogelijk 

geworden om rondom Friese Veen te lopen. De wandelroute door het Friese Veen van 

Natuurmonumenten, circa 4.5 km, loopt door de zuidoostkant van het terrein (fig. 5.4). 

 

Cultuurlandschap en natuurgebied 

Het huidige Friese Veen is grotendeels gevormd door de turfafgraving dat heeft 

plaatsgevonden. Dit antropologische proces heeft het landschap zodanig beïnvloed dat er sprake 

is van een cultuurlandschap. Een eerste definitie uit 1890 komt van Friedrich Radze, 

                                                           
181 Boekema, E.J. Frieseveen natuurgebied tussen Haren en Paterswolde (2018) p. 10. 
182 Boekema, E.J. Frieseveen natuurgebied tussen Haren en Paterswolde (2018) p. 11. 

▲  Figuur 5.4. Kaartbeeld van het Friese Veen met wandelpaden. De wandelroute loopt door het natuurgebied 

Friese Veen, langs een vogelkijkhut met uitzicht over de veenplas. De vaarroute begint bij het café 

Friescheveen en eindigt op het open water, waar men een rondje kan varen. Het meest noordelijke gedeelte, 

rondom café Friescheveen ligt in de provincie Groningen en maakt geen deel uit van het terrein van het Friese 

Veen. Bron: Auteur, 2021. 
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Kulturlandschaf: ‘Een landschap dat door mensen is beïnvloed’.183 De World Heritage 

Convention, later ook UNESCO, hanteert drie soorten cultuurlandschappen: 

 Een duidelijk gedefinieerd landschap opzettelijk ontworpen en gemaakt door mensen; 

 Natuurlijk ontwikkelde landschappen, voortgekomen uit het landgebruik van de lokale 

bevolking; 

 Associatieve landschappen met een  duidelijke religieuze, kunstzinnige of culturele 

verbinding met het landschap. 

Er bestaat een spanningsveld tussen cultuur- en natuurgebieden. De term cultuurlandschap kan 

als subjectief gezien worden omdat er overlappingen gevonden kunnen worden bij de termen 

cultuurlandschap en natuurlandschap. De term cultuurlandschap is van toepassing op het Friese 

Veen vanwege het natuurlijke landschap dat door menselijke beïnvloedingen is veranderd en 

gevormd. Uiteindelijk is het Friese Veen een cultuurlandschap dat in beheer is als natuurgebied. 

Dit huidige natuurgebied, in een cultuurlandschap, beschikt over een diverse landschappelijke 

gelaagdheid, hetgeen in voorgaande hoofdstukken is behandeld. 

Beschermde natuurgebieden worden door International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources (IUCN) gedefinieerd als volgt: gebieden waar de interactie tussen mens en 

natuur in de loop van de tijd heeft geleid tot een gebied met een onderscheidend karakter met 

een aanzienlijke ecologische, biologische, culturele en landschappelijke waarde, waarbij het 

waarborgen van de integriteit van deze interactie van vitaal belang is voor de bescherming en 

instandhouding van het gebied en het bijbehorende natuurbehoud en andere waarden 184 Het 

Natuurgebied Friese Veen beschikt ook over een eigen karakteristieke uitstraling met diverse 

soorten flora en fauna en valt onder het (natuur)beheer van Natuurmonumenten als natuurrijk 

cultuurlandschap. 

 

Beheer van het onderzoeksgebied 

Het Friese Veen valt onder Beheereenheid Groningen en Noord-Drenthe, van 

Natuurmonumenten. Het huidige beheerbeleid is afgestemd op het landschap en de 

cultuurhistorie van het gebied. Friese Veen heeft een beheerstrategie met betrekking tot een 

natuurrijk cultuurlandschap. Het huidige beleid speelt in op een landschap waar natuur en 

cultuur met elkaar verweven zijn. Het beheer in het gebied is voortgekomen uit historische 

                                                           
183 Wu, 2010. 
184 Dudley, 2008. 
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vormen van landgebruik in het Friese Veen. Recreatie en inrichting van het terrein wordt 

afgestemd op het landschap. De beheersvorm richt zich op spontane ontwikkeling van de 

levensgemeenschappen van laagveenmoerassen met moerasbossen en verlandingsvegetaties. 

De riet- en hooilanden worden in beperkte mate in stand gehouden, voor behoud van zeldzame 

plantengemeenschappen en bijpassende fauna. Er wordt in het beleid ruimte gegeven voor het 

waarborgen van goede rust- en foerageermogelijkheden voor waterfauna, zoals bevers en otters. 

Een belangrijk streefpunt binnen het beheer is om de biologische waterkwaliteit in het gebied 

te verbeteren.185 

 

Er wordt gekeken naar een toekomstbestendig beheer voor het Friese Veen waarbij de 

achteruitgang wordt tegengehouden, de huidige beheermaatregelen gelden voor een periode van 

zes jaar. Bij nieuw natuurbeleid wordt inachtneming van cultuurhistorische landschappelijke 

waarden in het gebied gestimuleerd. Er zijn kanttekeningen gemaakt om de discipline 

cultuurhistorie een grotere rol te geven in gebiedsvisies en- beheer.186  

Het lokale beheerteam van Natuurmonumenten heeft een beheerkantoor met werkschuur naast 

het huis Vennebroek (fig. 5.5 en 5.6). In het naastgelegen koetshuis is een onbemand 

informatiecentrum aanwezig voor bezoekers van het gebied. 

 

 

 

SWOT-analyse gebiedsbeheer van het Friese Veen 

                                                           
185 Douwes, 2019, p. 18 en 19. 
186 Douwes, 2019, p. 49. 

▲ Figuur 5.5. en 5.6. Uitzicht op het, naast Vennebroek gelegen, kantoor van het lokale beheerteam van 

Natuurmonumenten. Het kantoor ligt naast het koetshuis en is te bereiken via de lange laan van landgoed 

Vennebroek, met aan het begin de zo genoemde pottenpoort. Beide foto’s gemaakt door: Auteur, op 26-02-2021. 
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Het Friese Veen is in beheer van natuurmonumenten sinds 1985, tot op het heden zijn enkele 

beheersverslagen en gebiedsrapportages gemaakt. 

Voor het verkrijgen van een overzicht van het gebiedsbeheer, vanaf 1985 tot heden, worden de 

oude beheersverslagen en de recente beheer notities aan de hand van onderstaande SWOT-

analyse op een rij gezet (fig. 7).  

 
 

SWOT-Analyse 

 

gebiedsbeheer 

 

Friese Veen 
 

Beheer     

rapportage: 
 

Sterke punten: Zwakke punten: Kansen: Risico’s: 

 

Het Friesche 

Veen (gem. 

Eelde) 

opgesteld 

door H. Piek 
1983 

 

 Waterkwaliteit 
m.b.t. nutriënten 
is goed. 

 Het Friese Veen is 
in 
bestemmingsplan 
van gemeente 
Eelde opgenomen 
als 
‘natuurschoongebi
ed’ en de 
graslanden als 
‘cultuurschoongeb
ied’. 

 Kleine 
verontreiniginge
n door 
huishoudelijk 
afvalwater van 
huis Vennebroek 
en Weltevreden 
dat via 
septictank op 
het 
oppervlaktewate

r werd geloosd. 

 Verbetering 
waterkwaliteit 
en zo 
minmogelijk 
verontreinigd 
water het 
gebied in te 
laten stromen.  

 Het huisafval op 
de vuilstort is 
niet verwijderd 
en het is 
onzeker of er 
schadelijke 
stoffen/milieube
lastende stoffen 
zijn. Onderzoek 
volgt. 

 

 
Korte 

beheersversla

gen 1984 t/m 

1998 

 Natte klei-op-
veenbodem maakt 
het aanwezige 
moerasbos 
waardevol. 

 Zeldzame 
plantensoorten 
zoals stijve zegge 
en 
paardenhaarzegge 

 Toename 
foeragerende 
aalscholvers. 

 Sinds 1990 
worden, in overleg 
met de café 
eigenaar, 
visvergunningen 
afgegeven. 

 Meer dan 400 
vogels 
overnachten in de 
elzen, genoemd in 
1997. 

 Het verharden van 
een gedeelte van 
de wandeldijk met 

 Veelal geen 
verkoopbaar 
hooi 
geproduceerd in 
1996/1997, 
wegens een 
slechte zomer. 

 De woonboot 
‘Pointe d’Orque’ 
is in 1988 
aangekocht en 
wordt 
afgebroken. 

 In 1987 is een 
wandelroute 
gepubliceerd. Er 
is ingespeeld op 
(het aantrekken 
van) toerisme. Er 
zijn 
informatieborden 
en banken 
geplaatst en 
excursies 
gehouden in 
combinatie met 
de landgoederen 
de Braak en 
Vennebroek. 

 Aankopen van 
omliggende 
gronden. In 1994 
werd 2 hectare 
grasland 

 In 1995 is het 
gemaaltje bij 
polder Camphuis 
buiten werking 
gesteld. Een 
groot gedeelte 
van de polder 
kwam 
onderwater te 
staan, meerdere 
vogelsoorten 
profiteerden 
hiervan. 
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mijnsteen in 1997, 
wegens 
verbeteren 
begaanbaarheid. 

aangekocht en in 
1995 een 
boomkwekerij 
van 1,6 hectare. 
Het laatst 
genoemde 
perceel verbind 
landgoed 
Vennebroek en 
het Friese Veen 
met polder het 
Oosterland. 

 
Terreinen ten 

oosten van 

Eelde 

Beheersvisie/ 

Beheersplan 

1989 t/m 

1998 

 Het Friese Veen is 
aangegeven als 
natuurgebied. 
Andere 
doeleinden dan 
natuurbehoud zijn 
slechts 
aanvaardbaar voor 
zover deze 
verenigbaar zijn 
met of ten dienste 
staan van 
natuurbehoud. 

 Het Friese Veen is 
primair 
natuurgebied, 
maar de 
bestaande 
recreatie in de 
vorm van roeien 
en vissen wordt 
gedoogd. Zonering 
is toegepast om 
verstorende 
effecten van 
recreanten te 
verkomen, in het 
noordwestelijk 
deel. 

 Geringe 
inkomsten van 
verhuur vis- en 
roeirechten op de 
veenplas en door 
verhuur van villa 
Weltevreden. 

 Winning 
drinkwater bij 
Haren/Glimmen 
heeft geleid tot 
volledig 
verdwijnen van 
regionale kwel in 
de polders en 
het Friese Veen. 
Deze kwel 
zorgde, vooral in 
de zomer, voor 
een permanente 
aanvoer van 
water. 

 Verdroging van 
het gebied, met 
name in de 
zomertijd. Een 
gevolg hiervan is 
krimp en 
veraarding van 
het veen. 

 Toenemende 
aandacht voor 
‘econlogische 
infrastructuur’. 

 In het 
Structuurschema 
Openluchtrecreat
ie valt het 
plangebied onder 
"zones voor de 
ontwikkeling van 
recreatiegebiede
n en voor de 
ontwikkeling van 
recreatief 
medegebruik". 
Het noordelijke 
deel, Friese Veen, 
Paterswoldsemee
r, is tevens 
gebied met 
uitbreidingsmoge
lijkheden voor 
zowel vaste als 
toeristische 
standplaatsen en 
huurbungalows. 

 Vuilstort in het 
Friese Veen. 
Meerdere 
onderzoeken 
gedaan met 
verschillende 
resultaten. Het 
laatste 
onderzoek 
toonde aan dat 
het huisafval 
geen invloed had 
op het grond- en 
oppervlaktewate
r. 

 Op Vennebroek 
en het Friese 
Veen is de 
invloed van de 
jacht op de 
levensgemeensch
appen zeer 
gering. 

 Er mag maar op 
enkele algemene 
soorten gejaagd 
worden op 
maximaal 4 
jachtdagen per 
jaar. Het 
noordelijke 
moerasbos van 
het Friese Veen is 
rustgebied. Hier 
wordt niet 
gejaagd. 

 De belangrijkste 
beheersactiviteit 
is de regulatie 
van de recreatie. 
Het 
gebiedsbeheer 
laat spontane 
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groei en 
ontwikkeling toe 

Verslag 

onderzoek 

Friese Veen 

2003  
 

 Bijzondere 
waarnemingen: 
zwarte specht, 
buizerd, havik. 
uilen, ijsvogels, 
muskusratten, 
vleermuizen, 
een beverrat, 
bunzing en 
wezel. In de 
polder een vos. 

 Delen van het 
gebied 
beschikken over 
een matig tot 
slechte 
waterkwaliteit 
en er speelt 
verlanding met 
verminderde 
waterdiepte. 

 Er wordt 
aanbevolen de 
dijk naast de 
Meerweg veilig 
te maken en te 
combineren met 
een 
wandelroute. 

 Slechte 
wandelroute, 
veiligheids-
risico’s. 

Friesche 

Veen 

Het water 

onder de loep 

2007 

 

 Polder Camphuis 
werkt als een 
soort 
helofytenfilter, 
een zuiverende 
werking  op het 
water. Dit water 
stroomt vanuit het 
moeras naar de 
benedenloop van 

het beekdal.  

 Beoogde 
natuurkwaliteit 
van het Friese 
Veen wordt niet 
gehaald. 

 Streven naar 
natuurdoel 
soortenrijke plas 
met helder water 
en passende 
waterkwaliteit. 

 Water vanuit 
polder camphuis 
in verbinding 
zetten met het 
Friese Veen. Dit 
water is rijker in 
nutriënten dan 
het Friese Veen. 
Bij droogte is het 
goed om geen 
gebiedsvreemd 
water in te laten. 

 Baggeren en 
weghalen van de 
sliblaag in de 
veenplas zal de  
waterkwaliteit 
aanzienlijk 
verbeteren. Een 
risico is dat het 
baggeren een 
periodieke 
maatregel wordt 
bij te weinig 
doorstroom en 
geleidelijke 
terugkomst van 
slib. 

Kwaliteitstoe

ts 2009/2010 
 Uitgebreid 

gekeken naar de 
gebiedseigenscha
ppen vanuit 
landschap, 
ecologie en 
hydrologie. 

 De spontane 
ontwikkeling en 
nietsdoenbeheer 
hebben in de 
afgelopen vijftig 
jaar een prachtig 
veenbos 
opgeleverd. 

 Verbetering 
waterkwaliteit 
nodig om het 
gewenste 
natuurtype 
(soortenrijke 
plas) te 
bereiken. 

 Het baggeren is 
eigenlijk een 
normale 
beheermaatrege
l in 
laagveengebiede
n en zou elke 20-
25 jaar 
uitgevoerd 

 Vier actiepunten 
zijn niet 
uitgevoerd: 

- Peilregime 

vaststellen; 

- Bos afzetten op 

legakkers om de 
erosie tegen te 
gaan. (deels 
uitgevoerd in 
winter 2010); 

- natuurvisie 

ontwikkelen; 
- bosranden van 
de hooilanden 
terugzetten. 

 de 
legakkerstructuur 
is aan het 
verdwijnen. De 
wijken groeien 
dicht en worden 
opgenomen door 
het veenbos. We 
willen spontane 
ontwikkeling van 
het bos door 
laten gaan, 
waardoor de 
cultuurhistorisch
e  
legakkerstructuur 
in het bos 
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moeten worden. 
Dit is 
achterstallig 
onderhouden in 
het Friese Veen. 
Echter geeft het 
inlaten van 
water uit het 
Noord Willems 
kanaal een 
grotere 
negatieve 
impact. 

geleidelijk aan 
grotendeels zal 
verdwijnen. 

 Op de legakkers 
in het meer 
wordt het bos 
afgezet zodat de 
legakkers 
behouden 
blijven. 

Kwaliteitstoe

ts 2016 
 Moeras in polder 

Camphuis heeft 
zich goed 
ontwikkeld. 

 Beheer bosopslag 
bij de Grote 
legakkers, 
behouden korte 
vegetatie binnen 
het veenbos. 

 Streven herstel 
waterkwaliteit 
onveranderlijk, 
ambitie blijft. 

 De sanering, van 
de waterbodem, 
is gewenst om de 
waterkwaliteit te 
verbeteren en 
verdere 
uitspoeling van 
nutriënten  

 en/of zware 
metalen te 
voorkomen. 

 Formuleren van 
recreatie doelen. 
Het gebied kan 
meer betekenen 
voor bezoekers.  

 Nog geen visie op 
het gebied. 
Weinig 
verandering in 
beheer.  

Beheernotitie 

2019-2026 

uit 2019 

 Beheerstrategie 
van natuurrijk 
cultuurlandschap 
met kleine 
ecotopen en de 
daarmee 
samenhangende 
biotische en 
visuele diversiteit 
en afwisseling. 

 Het natuurbeheer 
beschikt over een 
natuurrijk 
cultuurlandschap 
in het 
natuurgebied 
Friese Veen, dit 
houdt in dat: 
-  het beheer 
gericht is op een 
landschap, waar 
natuur en cultuur 
verweven zijn  - de 
beheersvorm is 
afgeleid van het 
historisch gebruik 

 De kwaliteit van 
de beheertypen 
is slecht tot 
matig 
ontwikkeld. Dit 
komt mede door 
de slechte 
waterkwaliteit, 
veenafbraak, 
verdroging en 
verzuring. 

 Cultuurhistorisch 
beheer wordt 
niet vergoed, 
hogere 
beheerkosten 
gericht op de 
landschappelijke 
cultuurhistorisch
e waarde zorgt 
voor onkosten. 

 Paaltjesroute 
van de vaarroute 
is aan 
vervanging toe.  

 Verbeteren 
waterkwaliteit en 
bodem (dikke 
sliblaag, met 
zware metalen 
vanuit de 
vuilstort). Dit zal 
leiden tot betere 
watervegetatie. 

 Belichten en 
behouden van 
cultuurhistorie. 
Onvoldoende 
zichtbaar in het 
gebied en 
verdwijnt 
langzamerhand. 

 De afdeklaag van 
de vuilstort 
verdwijnt. Het 
open afval maakt  
een snellere 
uitspoeling van 
de metalen in het 
water mogelijk. 
Daarnaast 
zoeken veel 
bezoekers in het 
huisafval naar 
spullen, 
waardoor het 
afval in de 
bodem nog meer 
vrijkomt. 
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In 1983, nog voor de overname van het gebied door Natuurmonumenten, is een eerste 

gebiedsrapportage verschenen. Er werd voornamelijk gekeken naar de waterkwaliteit en het 

verbeteren van de waterverontreiniging. In de beginjaren van het gebiedsbeheer,1984-1989, is 

er gekozen voor een beheervorm waarbij zo minmogelijk ingegrepen wordt en (spontane) groei 

en natuurontwikkeling de kans krijgt. Deze beheersvorm is tot op het heden nog van toepassing, 

met uitzondering van kleine beheer ingrepen. De vorming van het moeras in polder Camphuis 

is een exceptie in het beheer, waarbij natuurbeheer een actieve rol heeft gespeeld in 

waterhuishouden en het ecosysteem. Het terreintype is op die locatie bewust veranderd en er 

heeft daarmee ook een verandering plaatsgevonden in de habitat van verschillende soorten flora 

en fauna. Het recente beheer, 2003-2016, speelt in op waterkwaliteit verbetering en kleinschalig 

onderhoud van het veenbos. De ecologie en biodiversiteit is vrijwel stabiel, de landschappelijke 

cultuurhistorische gebiedskenmerken gaan langzamerhand achteruit.  

Het Friese Veen is een afwisselend gebied met diverse vegetatie en verscheidende diersoorten. 

187  In eerste instantie lijkt het Friese Veen een goed functionerend ecosysteem te hebben met 

uiteenlopende natuurwaarden. Echter hierbij kunnen kanttekeningen worden gemaakt, er zijn 

onderliggende diepgegronde kwesties in het gebied aanwezig die belangrijke landschappelijk 

cultuurhistorische elementen langzaamaan laten verdwijnen en natuurwaarden belemmeren. 

                                                           
187 Boekema, 2018. Dit boek beschikt over lijsten met waarnemingen van verschillende soorten flora en fauna 
in het Friese Veen. 

- de recreatieve 
inrichting naar de 
aard van het 
terrein is 

▲ Figuur 5.7 SWOT-analyse van alle beheers rapportages van het Friese Veen. Bron: Auteur, 2021. 
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In de beheers notitie uit 2019 wordt aangegeven dat de kwaliteiten van het natuurgebied Friese 

Veen langzamerhand achteruit gaat, dit is zichtbaar in natuurwaarden, cultuurhistorische 

waarden en de recreatie voorzieningen. Een voorbeeld hiervan is het verdwijnen van de 

legakkers, geleidelijk als gevolg van water/wind erosie en golfafslag (fig. 5.8). Een direct 

gevolg hiervan is het verdwijnen van de zichtbaarheid van de tussengelegen petgaten. Hierdoor 

veranderd het landschappelijke karakter van het gebied. Daarnaast is dit het enige gebied, in 

beheer van Natuurmonumenten anno 2018, met de aanwezigheid van een open vuilstort, 

hetgeen tot vervuiling van bodem en oppervlaktewater leidt. 188 

 
  

In het rapport Beheernotitie Friese Veen 2019 – 2026 wordt aanbevolen om een 

recreatieonderzoek te houden. Aan de hand van dit onderzoek kan worden vastgesteld welke 

bezoekers het Friese Veen aantrekt en wat de wensen van de bezoekers zijn. Op dit moment 

beschikt Natuurmonumenten niet over exacte bezoekersaantallen van het Friese Veen. Ook 

wordt er geschreven om aan de hand van, de nog te verkrijgen, bezoekersdata te kijken naar 

aanpassingen en/of verbeteringen van voorzieningen in het gebied. Het rapport geeft ook de 

noodzaak van een herstelproject van het Friese Veen aan. De natuurdoelen worden niet naar 

beneden bijgesteld, het doel dat het lokale beheerteam voor ogen heeft met betrekking tot het 

Friese Veen is een laagveenlandschap met een natuurkwaliteit ‘goed’. Er worden eisen gesteld 

aan waterrecreatie, zoals een maximum aantal van vijfendertig boten en een beperkt aantal dag- 

en jaarhengelvergunningen. Voor de leefbaarheid in het gebied is er een zonering ingesteld, 

bepaalde delen van het Friese Veen zijn niet toegankelijk voor vaarrecreanten. De vaarroute 

met genummerde paaltjes geeft aan waar men kan varen. 189 

                                                           
188 Douwes, 2019, p. 24, 25 en 46-49. 
189 Douwes, 2019, p. 10 en p. 43. Dit rapport beschikt over details van vergunningen van bootverhuur en 
overeenkomsten met betrekking tot vaarrecreatie.  

► Figuur 5.8  Half verzonken legakker 

gelegen in de veenplas van het Friese 

Veen. Het paaltje rechts geeft nog een 

indicatie van de lengte van de rechte 

uitgestrekte strook. De legakker is half 

onderwater komen te staan door 

middel van water/wind erosie en 

golfafslag. Alleen de takken van de 

bomen steken nog boven het water uit. 

Dit is een veel voorkomende situatie 

waar alle legakkers in de veenplas mee 

te maken hebben. Deze legakkers 

verdwijnen langzaamaan, waardoor 

ook de tussengelegen petgaten niet 

meer zichtbaar zijn. Foto gemaakt 

door: Auteur, op 15-03-2021. 
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Natuurontwikkelingen en het cultuurhistorisch landschap 

Veelal krijgen de ecologische waarden binnen landschappen de overhand en worden culturele 

aspecten achtergesteld. De culturele kant heeft altijd een rol gespeeld in ecologische 

landschappelijke onderzoeken. Er is begrip voor en besef van het belang van de culturele 

elementen, het scheiden van culturele en ecologische waarden in onderzoek wordt gezien als   

contraproductief. Een sterkere nadruk op de culturele aspecten zal landschappelijk onderzoek, 

en ecologische studies, nog relevanter maken. 190 

 

Het Friese Veen staat inmiddels bekend als een natuurgebied, maar bestaat grotendeels uit een 

cultuurlandschap. De wisselwerking tussen nieuwe natuurontwikkelingen en het behouden van 

de cultuurhistorie is een thema dat zich in dit gebied afspeelt. In het (natuur)beheer van het 

Friese Veen is weinig aandacht besteed aan de cultuurhistorie.191 Bij natuurprogramma’s kan 

het oog uitgaan naar ecologische waarden en kunnen cultuurhistorische landschappelijke 

waarden achtergesteld raken. Dit maakt het spanningsveld dat zich bevindt tussen cultuur en 

natuur. Het Friese Veen is een natuurgebied met een rijke cultuurhistorie dat (grotendeels) 

zichtbaar is in het landschap. Ingrepen om de leefbaarheid het natuurgebied te verbeteren 

moeten niet ten kosten gaan van de aanwezige cultuurwaarden in het gebied. Eveneens kan bij 

een verandering van aanpak van natuurontwikkeling met het naleven van de cultuurhistorische 

landschappelijke waarden tot hogere beheerkosten leiden, hetgeen ongewenst is want 

cultuurhistorisch beheer wordt niet vergoed.192 Een combinatie van natuur en cultuurwaarden 

moet in acht genomen worden om de historie te waarborgen voor de toekomst. Daarnaast 

vormen economische belangen zoals beheerbudget, vergoedingen en eventuele sponsoren een 

belangrijke factor bij gebiedsbeheer en toekomstvisies. 

 

Er wordt ecohydrologisch onderzoek* gedaan in de benedenloop van de Drentsche Aa, in 

polder Oosterland, de zuidelijker gelegen polder Lappenvoort, Glimmermade, en de Glimmer 

polder. Polder Oosterland ligt in het beekdalgebied direct naast het Friese Veen, tegenover 

polder Camphuis. Bij dit ecohydrologisch onderzoek wordt, in breedvoerig 

samenwerkingsverband, gekeken naar een nieuwe inrichting van het gebied om van de polders 

                                                           
*   Na uitvoering van het ecohydrologisch onderzoek wordt er eind 2021 een concept inrichtingsplan verwacht. 
190 Wu, 2010. 
191 Douwes, 2019, p. 49.  
192 Douwes, 2019, p. 49.  
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weer een natuurlijk functionerend systeem te maken. De samenhang tussen flora, fauna, de 

bodem en de waterhuishouding wordt in dit beekdalgebied onderzocht. 193 

  

Natuurontwikkeling heeft al eerder in het gebied plaatsgevonden, in 2005 werden polder 

Oosterland en Lappenvoort ingericht als een noodbergingsgebied voor het water van het Noord-

Willemskanaal. Ook werd in hetzelfde jaar de bedding van de Oude Aa verruimd. In 2004 werd 

de loop van de Oude Aa, met onderleider/sifon onder het Noord-Willemskanaal, weer 

aangesloten op de Drentsche Aa. 194 

Daarnaast spelen ruimtelijke ontwikkelingen zoals een ecoduct met ecologische 

verbindingszone tussen beide kanten van de Meerweg en het behoudt van functiegebruik van 

het café Friescheveen een rol in (toekomstige) ruimtelijke en beleidsmatige processen. Op dit 

moment, oktober 2021, is café Friescheveen permanent gesloten en heeft er een 

locatieovername plaatsgevonden door de provincie Groningen.195 

Doorverkoop en herontwikkeling van deze locatie is niet uitgesloten. Het is denkbaar dat er een 

nieuwe recreatie/horeca invulling op deze unieke locatie terechtkomt. 

 

5.2 Gebiedskwaliteiten en -belevingswaarde 

Het twintigste- en eenentwintigste-eeuwse natuurterreinlandschap 

Paterswolde heeft van oudsher veel recreanten en bezoekers aangetrokken, waarvan een groot 

deel bestaat uit inwoners van de stad Groningen (stadjers). De populariteit van het recreëren in 

de omgeving van Paterswolde is zichtbaar op de kleurendruk van een wandelkaart uit 1889 (fig. 

5.9). Deze wandelkaart uit het einde van de negentiende eeuw geeft een weergave van 

Paterswolde en omstreken met het routenetwerk van toentertijd. Opvallend is dat alle 

landgoederen en buitenplaatsen duidelijk zijn ingetekend. Bovendien lijkt de wandeling op de 

kaart grotendeels overeen te komen met de huidige landgoederenzone wandelroute in Eelde-

Paterswolde. Op de kaart van 1889 werd het Friese Veen ingetekend als een open plas en 

aangeduid als ‘plassen en gedeeltelijk moeras’. De wandelpaden (oranje) eindigen rondom het 

Friese Veen en het beekdal gedeelte gelegen aan de flank van de keileemrug. Destijds werd de 

                                                           
193 Essink et al., 2020, p. 45. 
194 Essink et al., 2020, p. 44. 
195 Doevelaar, 2021. 
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veenplas voornamelijk gebruikt als recreatiewater door de bewoners van Vennebroek en voor 

agrarisch gebruik op de legakkers en de omliggende gronden. 

 

Vlak na het beëindigen van de veenafgraving zijn de restanten van de turfwinning gebruikt voor 

recreatieve doeleinden. Het recreëren in deze dichtbijgelegen veenplassen is erg aantrekkelijk 

voor de stedelingen. De veenplassen, zoals het Paterswoldsemeer, worden gebruikt voor onder 

meer watersporten, recreatie varen en waterpadvinders.196 Het Friese Veen werd in eerst 

instantie gebruikt als (recreatie)onderdeel van het naastgelegen landgoed Vennebroek. In het 

begin van de twintigste eeuw werd er een zomerhuis Villa Weltevreden aan het Friese Veen 

gebouwd, met steiger voor enkele kleine vaarboten. Rond 1900 werd vissen erg populair in het 

Friese Veen. Een boerenbedrijf gelegen naast het gebied had boten voor het uitoefenen van zijn 

werk op en rondom de legakkers. Dit bedrijf is uiteindelijk uitgegroeid tot het café 

                                                           
196 Kuiken, 2010, p. 56. 

▲ Figuur 5.9. Wandelkaart van Paterswolde en omstreken uit 1889. Op de kaart zijn de wegen en wandelpaden 

getekend. Het Friese Veen staat op dit kaartbeeld aangeduid als ‘Plassen en gedeeltelijk moeras’, midden-

rechts. De landgoederen en buitenplaatsen van Eelde-Paterswolde staan aangegeven, waaronder landgoed 

Vennebroek. De kaart is georiënteerd op het westen. Bron: Beeldbank Groningen, Uit de collectie van 

Groninger Archieven (NL-GnGRA_1536_1726). Kleurendruk uit 1889. Getekend op het technisch bureau van 

den heer Joh. C. Wegerif en uitgegeven door Erven B. van der Kamp, Groningen. 
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Friescheveen. Vanaf 1920 kent het café de huidige bestemming van horeca met bootverhuur 

voor waterrecreatie op de veenplas. 197 

In 1896 is er een tramlijn tot stand gekomen van de stad Groningen naar Paterswolde en Eelde. 

Het vervoer ging met een tramrijtuig met een trekpaard (fig. 5.10). Deze tramlijn was de 

Tramweg-Maatschappij Groningen - Paterswolde - Eelde (GPE). 

De route van de tramlijn verliep via het Zuiderdiep in Groningen, de Westerhaven, de 

Paterswoldseweg, de Groningerweg en kwam via de Hoofdweg aan in Paterswolde. 

Daaropvolgend werd de route doorgezet via de Hoofdweg naar de Esweg in Eelde. De tramlijn 

werd veelal gebruikt door recreanten, met name bezoekers van het Paterswoldsemeer. 198 

De heer Pieter Arnolds Camphuis, destijds eigenaar van landgoed Vennebroek, was lid van de 

directie van de tramlijn. Aan de Hoofdweg bij Paterswolde bevond zich de halte Vennebroek. 

De heer Camphuis maakte zelf ook gebruik van de paardentram als vervoersmiddel. 199 
 

 

                                                           
197 Café Friescheveen, website gehanteerd op 05-09-2021. 
198 Stutterheim, 2014. 
199 Hack, 1998, p. 163. 

▲ Figuur 5.10. Ansichtkaart uit circa 1900 met een zwart-wit foto van de paardentram in Paterswolde. 

Bron: Beeldbank Groningen, uit de collectie van Groninger Archieven (NL-GnGRA_1986_7997). De 

originele uitgever van de ansichtkaart is W.C. Honigh, no. 210. 
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Met de opkomst van gemotoriseerde wagens werd het gebruiken van trekpaarden te duur, 

benzine was goedkoper dan de voeding en stalling van paarden. Een paardentram was niet meer 

rendabel. In 1921 is het trekpaard vervangen door de tractortram, waarbij de oude trambanen 

en tramrijtuigen in gebruik konden blijven. Niet veel later kwam de autobus waarmee meer 

passagiers konden worden vervoerd, dit ging ten koste van de tramlijn. In 1939 werd de tramlijn 

opgeheven.200 

 

In 1912 werd natuurbescherming van Paterswolde en de nabije omgeving als zodanig belangrijk 

gevonden dat er toentertijd de eerste vereniging voor natuurbehoud in de omgeving is opgericht, 

genaamd: Vereniging tot Behoud van Natuurschoon in Paterswolde. De heer P.A. Camphuis, 

destijds eigenaar van landgoed Vennebroek, was ook betrokken bij de oprichting van deze 

lokale vereniging. De landelijke vereniging Natuurmonumenten is in dezelfde periode 

opgericht, enkele jaren eerder in 1905. De vereniging in Paterswolde had de doelstelling zoveel 

mogelijk natuur, in en rondom Paterswolde en Eelde, te bewaren en uitbreidingen te stimuleren. 

Er werden twee opzichters aangesteld om te controleren op wildplukkers en andere vormen van 

aantasting van het natuurschoon. In 1953 is de vereniging uitgegroeid van rondom Paterswolde 

naar een werkterrein op een veel groter schaalniveau, het gehele recreatiegebied van Groningen 

en Noord-Drenthe. Een naamsverandering vond plaats: Vereniging tot Behoud van 

Natuurschoon Drentherwolde. 201 

  

 

Gebiedsbeleving 

De omgeving van Paterswolde en (water)recreatie 

is nog steeds populair bij de inwoners van de stad 

Groningen (stadjers). Vroeger kwam men met 

paard en wagen, wandelend of met de 

(paarden)tram, tegenwoordig met 

openbaarvervoer via bus of met eigen vervoer 

zoals auto, (deel)scooter of fiets. Er loopt door het 

Friese Veen een wandelroute met vogelkijkhut en 

er is bootverhuur aanwezig voor vaartochten op de 

veenplas (fig. 5.11).  

  
                                                           
200 Stutterheim, 2014. 
201 Essink et al., 2020, p. 105 en 107. 

▲ Figuur 5.11. Het water van de veenplas van het 

Friese Veen, met uitzicht op een legakker met 

daarop een  aalscholverskolonie met grote nesten 

tussen de bomen. Foto gemaakt door: Auteur, op        

15-03-2021. 
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Het Paterswoldsemeer en het Hoornsemeer, met zwemplas, liggen tegen de stad Groningen en 

het dorp Eelderwolde aan. Dit waterrijk gebied vormt de zuidelijke stadsrand van Groningen 

en maakt deel uit van de aantrekkingskracht en identiteit van de nabijgelegen woonwijken. Het 

(water) recreatiegebied komt de ruimtelijke kwaliteit ten goede. De natuurlijke uitstraling van 

de veenplassen maakt het gebied tot een aantrekkelijke leefomgeving met natuurwaarde en 

recreatiewaarde. Het Friese Veen ligt wat verder van de stad af maar vervult eenzelfde rol voor 

Eelde-Paterswolde. Ook wordt het Friese Veen vaak door stadjers en andere dagjesrecreanten 

bezocht voor wandelingen en varen op het water met roeiboten of kano’s. 

  

De belevingswaarde van het Friese Veen wordt gevormd door de veelzijdigheid van het gebied 

(fig. 5.12). De gebiedsbeleving komt voort uit de uitstraling, aan de hand van natuur- en 

cultuurwaarden, van het gebied in combinatie met de afwisselende belevingservaring ter land 

en/of ter water. Het Friese Veen is een plek waar natuurliefhebbers samenkomen tijdens een 

sportieve wandeling of vaartocht. Het Friese Veen trekt bezoekers aan die openstaan voor een 

actieve natuurbeleving binnen een cultuurlandschap vol met (on)zichtbare cultuurhistorische 

landschapselementen. Het gebied is veranderlijk door de seizoenswisselingen en de 

grondwaterstand. De gebiedsbeleving van het Friese Veen staat vooral in verband met de 

aanwezige flora en fauna. De recreatieactiviteiten kunnen veelal gekoppeld worden aan de 

landschappelijke en natuurlijke waarden in het gebied. Het voormalig turfwinningsgebied is 

zodanig veranderd dat men kan spreken over een cultuurgebied dat met georganiseerde 

natuurbeheer is doorontwikkeld naar natuurgebied. Het huidige natuurgebied Friese Veen kent 

een gelaagdheid waarbij het turfwinningslandschap de toon in het gebied heeft gezet en het 

recreatielandschap zich heeft ontplooid binnen het, relatief gezien vrij recent ontwikkelde, 

natuurgebied Friese Veen. 

 

5.3 Advies natuurbeheer 

Aanbevelingen met cultuurhistorische landschappelijke invalshoek 

De geschiedenis van het Friese Veen en vorming van het terrein vormt een onlosmakend 

onderdeel van de gebiedsbeleving. Het waarborgen van de aanwezige cultuurhistorische 

landschapselementen zou een waardevolle toevoeging zijn voor het natuurgebied. Hierbij kan 

gedacht worden aan het letterlijk zichtbaar maken van de landschapselementen maar ook aan 

het toereiken van de informatie met betrekking tot de gebiedskenmerken waardoor het verhaal 
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zichtbaar wordt voor bezoekers van het natuurgebied. Een (interactieve) natuureducatieroute 

ter land en water zou de gebiedsbeleving van het Friese Veen verhogen. Het belichten van de 

ecologische en cultuurhistorische landschappelijke bijzonderheden in het gebied kan de 

recreant meer binding geven. Het geven van (extra) informatie kan ook de natuurwaarden 

beschermen en ongewenst gedrag tegen gaan. Een voorbeeld is de vuilstort met allerlei 

aardewerk, potten en pannen, waarbij geen informatie gegeven wordt en men zelf op 

verkenning gaat. Tijdens speurwerk gaat de afnemende afdeklaag  nog meer achteruitgaat. 

Het inspelen op de gebiedsbeleving en daarmee het stimuleren van kennisverrijking, over het 

natuurgebied met het aanwezige cultuurlandschap, vormt een kans waarbij het waarborgen van 

de landschapsgeschiedenis en het ecohydrologisch systeem in het Friese Veen kan worden 

versterkt. 
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▲ Figuur 5.12. Collage met weergave van de diversiteit en veelzijdige gebiedsbeleving van het Friese Veen. 

Bron: Auteur, 2021. 
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 H6. Conclusie en   

  aanbevelingen  

Boerderij Hulzevoort in Bedum 

Foto gemaakt door: 

S.E. van der Werff  

op 20-11-2020 

Café Friescheveen gelegen aan de 

Meerweg, aan de rand van het 

natuurgebied Friese Veen 

Foto gemaakt door: 

S.E. van der Werff  

op 14-11-2020 
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H6. Conclusie en aanbevelingen 
 

Inleiding 

De resultaten van de opgestelde deelvragen van de vier hoofdstukken maken een gedegen 

antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek mogelijk. De hoofdvraag luidt als volgt: 

Welke landschapsopbouw en ontwikkelingsgeschiedenis kent het Friese Veen, welke 

cultuurhistorische waarden zijn in dit gebied aanwezig en hoe kunnen deze 

landschapselementen beschermd en beleefbaar gemaakt worden? 

 

Slotsom deelthema 1. Landschapsopbouw van het onderzoeksgebied 

Welke landschappelijke opbouw kent het onderzoeksgebied, hoe is het natuurlijke landschap 

ontstaan en welke processen hebben dit beïnvloed ? 

 

Het onderzoeksgebied ligt tussen twee keileemruggen, de Rug van Tynaarlo en de Hondsrug. 

Deze keileemruggen zijn gevormd tijdens het verplaatsen van de landijsbedekking, in de laatste 

fase van het Saalien. Tussen de twee keileemruggen ligt het beekdal van de Drentsche Aa. Dit 

beekdal is ontstaan tijdens het einde van het Saalien en heeft zich ontwikkeld in het reliëf dat 

is achtergelaten door de landijsverplaatsing.  

Het natuurlijke landschap heeft zich ontwikkeld van een zwaar oerbos, in de eerste helft 

Holoceen 8000-4000 v. Chr., naar een hoogveenkussen dat zich vormde tussen de 

keileemruggen met oligotrofe omstandigheden met veel veenmosveen. Door verhoogde 

waterstanden ontstond er, in het Atlanticum circa 5.000 v. Chr., een nattig gebied met 

voedselrijke condities. Er ontstond veengroei in de beekdalen waarbij er voornamelijk eutroof 

rietzeggeveen en broekveen voorkwam. Dit landschap bestond, in de Steentijd rond 5.000 v. 

Chr., voornamelijk uit beekdalen en veenmoerassen. Het beekdalstelsel van de Drentsche Aa is 

langzamerhand uitgegroeid van (veen)stroompjes naar meanderende beken. In de Vroege 

Middeleeuwen bestonden de Drentse beekdalen vooral uit broekbos en rietmoeras. 

Tijdens bodemkarteringen in het Friese Veen zijn veenmosveen restanten gevonden. Hierbij is 

de aanwezigheid van wollegras kenmerkend voor een oligotroof milieu. Het gebied bestond uit 

voedselarm hoogveen met veenmosveen (Sphagnum) en wollegrasresten (Eriophorum 

vaginatum). 
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De drassige veengronden en broekbossen vormen moeilijk begaanbare gronden en werden over 

het algemeen door mensen gemeden. Vanaf de Middeleeuwen vonden kleinschalige lokale 

ontginningsactiviteiten plaats, voor eigen brandstofgebruik. In de Volle Middeleeuwen heeft er 

bewoning plaatsgevonden in het onderzoeksgebied. Meer dan drie eeuwen werd er gewoond op 

huisplaatsen (veenterpen/heemsteden). Tegenwoordig zijn dit hoger gelegen rondvormige 

ophogingen in het landschap. Aan de oostkant van het onderzoeksgebied bevindt zich een 

huisplaats/veenterp, dit is een archeologisch beschermd terrein. Bewoning in de middeleeuwen 

heeft, rond de twaalfde en dertiende eeuw, plaatsgevonden langs de veenstroom in het beekdal 

op de klei-op-veen gronden, totdat het gebied door inklinking onbewoonbaar werd. Deze 

gronden langs het beekdal van de Drentsche Aa zijn na de middeleeuwen in gebruik genomen 

als (lage) hooilanden. 

Hout was kostbaar en nodig als bouwmateriaal, men kon beter turf gebruiken als brandstof. Dit 

is de voornaamste reden geweest om het veenlandschap te exploiteren. Het landschap bestaat 

aan het einde van de Middeleeuwen uit natuurlijk, extensief gebruikt veenland. In de 

zeventiende eeuw is er een start gemaakt met systematische natte turfwinning van de noordkant 

van het Neerwold, in de achttiende en negentiende eeuw werd er aan de zuidkant bij het 

Paterswoldsemeer turf gegraven. In het begin van de negentiende eeuw is men in het 

onderzoeksgebied begonnen met het winnen van turf. Voor deze klus waren ervaren werkers 

nodig, hiervoor zijn Friese veenarbeiders ingezet. In het onderzoeksgebied heeft dit geleid tot 

een landschappelijke verandering. Het beekdallandschap met veengrond is veranderd in een 

turfwinningslandschap met een grote veenplas waarin legakkers en petgaten liggen. Het Friese 

Veen is ontstaan door turfwinningsactiviteiten. Aan de oostkant van het Friese Veen aan de 

randen van de Drentsche Aa liggen de voormalige hooilanden, tegenwoordig grasrijke polders. 

 

In het onderzoeksgebied komen twee landschapstypen voor, het beekdallandschap en het 

turfwinningslandschap. Het gebied beschikt over beekdalgronden, van de benedenloop van de 

Drentsche Aa, die deel uit maken van het beekdallandschap. Daarnaast beschikt het gebied over 

laagveengronden, met petgaten en legakkers, die behoren tot het turfwinningslandschap. De 

bodem bestaat voornamelijk uit  een vlak plateau met natte zandgrond en mesotrofe veengrond. 

Het onderzoeksgebied bestaat voornamelijk uit de grondsoorten: veen, moerig op zand en zand. 

In het noordelijkste puntje van het Friese Veen is lichte klei aanwezig. Het overgrote gedeelte 

bestaat uit veengrond. Na de turfwinning is de veenplas gebruikt voor recreatievaart. Het gebied 
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bleef in handen van Landgoed Vennebroek tot 1985 waarna het Friese Veen in beheer kwam 

van Natuurmonumenten en als natuurgebied op de kaart is gezet. 

 

 

Slotsom deelthema 2. Gelaagdheid van het Friese Veen 

Welke invloeden en ruimtelijke veranderingen hebben een rol gespeeld in de vorming van het 

huidige natuurgebied en welke landschappelijke lagen zijn zichtbaar in het gebied? 

 

In het Friese Veen zijn verschillende overblijfselen van diverse landschappelijke processen 

aanwezig. Het gebied ligt op een beekdalgrond waarbij het veengebied ontstaan is door de 

watertoevoer van het veenriviertje de Drentsche Aa. Deze rivier beïnvloed in zekere mate nog 

steeds de waterstand en hydrologie in het gebied. Het gebied ligt op de flank van de Rug van 

Tynaarlo. Deze keileemrug is hoger gelegen en functioneert nog steeds als barrière, een soort 

dijk, voor het drassige lager gelegen beekdalgebied. Tijdens bodemkarteringen zijn restanten 

van het hoogveen, veenmosveen, in het gebied gevonden. Uiteindelijk bestaat het huidige 

gebied bijna geheel uit laagveen en moeras. Dit laagveengebied is ontstaan door de 

hydrologische situatie waarin het gebied ligt, de natuurlijke watertoevoer en waterberging.  

 

Toonaangevende processen waarbij men het landschap in het onderzoeksgebied zodanig heeft 

aangepast dat er sprake is van een duidelijke gebiedsverandering hebben in de achttiende en 

negentiende eeuw plaatsgevonden. Rond 1776 is de Paterwolder Schipsloot gegraven voor een 

waterverbinding met de stad Groningen en in 1790 is er een aanvraag gedaan door onder andere 

Jacob Trip voor het gebruiken van de wateren rond Eelde voor vervoer van turf. Hierbij is het 

Oosterland, waaronder het Friese Veen, genoemd alsnog te gebruiken veenland. Het gebied van 

Friese Veen is vanaf 1790, mogelijk nog eerder, al in het vizier als turfwinningsgebied. Vanuit 

het onderzoek blijkt dat in 1820 een boerenbehuizing gekocht is rondom het Friese Veen, ten 

noorden van Landgoed Vennebroek dat destijds in bezit was van Gijsbertus Lambertus 

Gasinjet. Dezelfde boerenbehuizing werd in 1839 weer verkocht, de eigenaren waren veenbaas 

van beroep. Er kan worden geconstateerd dat voorbereidingen van de turfwinning in het Friese 

Veen zich rond 1820 hebben afgespeeld en rond 1839 de laatste turfwinningsactiviteiten hebben 

plaatsgevonden. Het is aannemelijk dat tussen 1820 en 1838 in het Friese Veen turf is 

gewonnen. Echter een datering van een historische kaart ‘Situatie Kaart van den Polder het 

Oosterland te Paterswolde in de gemeente Eelde, Provincie Drenthe’ uit 1831 met verdeling 
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van de te baggeren gronden in de veenpolder van het Oosterland (huidige Friese Veen) indiceert 

dat de turfwinning pas na 1831 van start is gegaan. De situatiekaart geeft aan welke gronden 

gebruikt mogen worden voor de turfwinning. Vanwege de vele betrokken partijen en 

grondeigenaren is er een akkoord vanuit het bestuur de Gedeputeerde Staten van Drenthe nodig 

geweest. Dit akkoord heeft geleid tot een structurele turfwinning, uitgevoerd door individuele 

grondeigenaren en veenbazen. Deze turfwinningstructuren zijn vandaag de dag nog fysiek 

zichtbaar door de aanwezigheid van enkele overgebleven legakkers en de tussengelegen 

petgaten. 

Historisch kaartmateriaal geeft aanleiding dat het Friese Veen rond 1845 grotendeels 

uitgebaggerd is. Er kan aangenomen worden dat rond de jaren veertig de commerciële 

turfwinning in het Friese Veen werd beëindigd. Er kan niet uitgesloten worden dat er nadien 

kleinschalig turf, voor eigen brandstofgebruik, in het gebied gewonnen werd. 

 

In enkele jaren, ruim genomen tussen 1820 - 1850, heeft het gebied een verandering ondergaan 

van een natuurlijk drassig laagveenlandschap naar een open gegraven gebied met petgaten en 

legakkers, een turfwinningslandschap. Geleidelijk aan hebben de petgaten de legakkers 

opgeslokt en zijn grote delen van de legakkers verdronken wegens watererosie en golfafslag. 

Na de turfwinningsperiode hebben natuurlijke processen het landschap overgenomen. Dit 

resulteerde in de vorming van een grote open veenplas met nog enkele restanten van legakkers 

in het Friese Veen. Aan de randen van de veenplas heeft zich een veenbos ontwikkeld door 

spontane groei. In polder Camphuis is een moeras ontstaan door middel van grondwaterstand 

en natuurbeheer. 

 

 

Slotsom deelthema 3. Inventarisatie cultuurhistorische landschapselementen 

Welke cultuurhistorische landschapselementen zijn in het onderzoeksgebied aanwezig, welke 

waardering kan worden toegekend en wat is de samenhang van de aanwezige elementen met 

de verschillende terreinvormen in het gebied? 

 

Binnen het onderzoeksgebied zijn verschillende terreinen met eigen landschapskenmerken 

aanwezig. De terreintypen bestaan uit: Veenbos, Water, Veenmosrietland, Moeras, Bos en 

Grasland. De aanwezige cultuurhistorische landschapselementen zijn verdeeld over vier 
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categorieën: Agrarisch landschap, Turfwinningslandschap, Cultuurlandschap en 

Recreatielandschap. 

De oudste overblijfselen in het gebied zijn de dijken en het veenmosrietland waarin 

veenmosveen is gevonden tijdens een bodemkartering. Dit veenmosveen (Sphagnum) is een 

restant van het voormalige hoogveen. De meest noordelijkste dijk kent een middeleeuwse 

oorsprong, een precieze datering ontbreekt. Tegenwoordig is dit de Paterswoldsedijk, een 

eerdere benaming is de Groenedijk. De dijk aan de oostkant van het gebied is vermoedelijk 

recenter opgeworpen als kadijk, een zomerdijk ter bescherming van het vee op het lage 

hooiland. Deze is opgehoogd voor het winnen van turf in het gebied, de dijk werd destijds Ring 

kader van veen-polder het Oosterland genoemd. 

Van deze vier categorieën heeft de turfwinningsperiode de grootste landschappelijke 

veranderingen in het terrein teweeggebracht. Het gebied is door natte vervening, het baggeren 

van turf voor brandstof, uitgegraven tot een open landschap met petgaten en legakkers. Het 

stoppen van turfwinningsactiviteiten heeft indirect geleid tot de vorming van een grote veenplas 

door water- en winderosie. De natuur kreeg ontwikkelingskansen, er ontstond spontane groei 

van (veen)bos. 

Landschapselementen vanuit het cultuurlandschap liggen aan de oostkant van het Friese Veen. 

Binnen het bosgebied ligt een vuilstort uit het begin van de vorige eeuw (in 1900-1917 en rond 

1930), hetgeen de bodem- en waterkwaliteit negatief beïnvloed. Dit huishoudelijk afval is 

verweven en vergroeid met de ondergrond en boomwortels. Bij opruiming van het afval wordt 

de bodem behoorlijk aangetast. Vanuit het natuurbeleid is er gekozen om het afval ongestoord 

te laten liggen onder een afdeklaag. Echter door veeninklinking en omvallende bomen komt de 

grond los te liggen en wordt het afval steeds meer zichtbaar. Een ander gevolg van het huisafval 

is de verspreiding van verschillende soorten zaden die rondom, in het gebied zijn ontkiemd. 

Recreatieactiviteiten hebben zich rondom de veenplas geconcentreerd. Er is met name 

ingespeeld op de waterbeleving van het Friese Veen. Vaarrecreatie speelt een grote rol in de 

gebiedsbeleving. In de vogelkijkhut kan men genieten van een uitzicht over de veenplas en de 

verschillende (water)vogels. De wandelroute van het Friese Veen sluit aan op een groter 

wandelnetwerk, de landgoederenroute van Eelde-Paterswolde. 
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Slotsom deelthema 4. Gebiedsbeleving van het Friese Veen 

Op welke manieren wordt het onderzoeksgebied gebruikt door bezoekers, wat is de 

belevingswaarde en welke onderhoudsmaatregelen zijn genomen om het gebied in stand te 

houden? 

 

Vlak nadat de turfwinningsactiviteiten zijn gestopt werden de veenplassen, het 

Paterswoldsemeer en Friese Veen, in gebruik genomen voor recreatiedoeleinden. Het 

Paterswoldsemeer is met name een populaire plek voor (water)recreatie. Bij het Friese Veen is 

bootverhuur mogelijk en het is een wandelgebied. Sinds 1985 is het gebied, van circa 80 

hectare, in beheer van Natuurmonumenten. Het is een vogelrijk gebied met verschillende 

gebiedskenmerken zoals: moeras, bos, rietland en open water van de veenplas met petgaten en 

legakkers. 

In de beginjaren van het gebiedsbeheer,1984-1989, is er gekozen voor een beheervorm waarbij 

zo minmogelijk ingegrepen wordt en (spontane) groei en natuurontwikkeling de kans krijgt. 

Vanuit recent natuurbeheer is er gekozen voor het toelaten van spontane groei op de legakkers 

en de oevers gecombineerd met beheer ingrepen met betrekking tot de rietgroei, waterstand en 

–berging. De legakkers zijn verruigd en verdwijnen langzamerhand door watererosie en 

golfafslag. Op de kleinere legakkers in de veenplas wordt beoogt de afslag van de 

landschapselementen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Deze beheersvorm uit de jaren ‘80 is tot op het heden nog van toepassing, met uitzondering van 

kleine beheer ingrepen. De vorming van het moeras in polder Camphuis is een exceptie in het 

beheer, waarbij natuurbeheer een actieve rol heeft gespeeld in waterstand en hydrologie en het 

ecosysteem van het gebied. Een terugkerend punt binnen het natuurbeleid van het Friese Veen 

is de waterkwaliteit, jarenlang wordt geprobeerd dit te verbeteren. 

Het gebied kan een onderhoudsbeurt gebruiken, informatieborden en routepaaltjes (vaarroute) 

zijn aan vervanging toe. Het waarborgen en zichtbaar maken van de cultuurhistorische 

landschapselementen kan een grote meerwaarde brengen voor de gebiedsbeleving en – ervaring 

van het Friese Veen. Dit zal ook inspelen op de huidige beheerstrategie natuurrijk 

cultuurlandschap. 
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Eindconclusie 

 

Grote zichtbare restanten van het natuurlijke landschap zijn gevormd in het Saalien. Dit zijn de 

twee keileemruggen, de Rug van Tynaarlo en de Hondsrug, door landijs verschuiving zijn deze 

hoge ruggen gevormd met in het midden een dal. Dit is het beekdal van de Drentsche Aa en 

heeft het Friese Veen gevoed met water vanuit de veenstromen. 

In het terrein van het Friese Veen zijn weinig oude landschappelijke structuren overgebleven. 

Het gebied bestaat uit een recent gevormd cultuurlandschap, gevormd door turfwinning waarbij 

het landschap compleet veranderd is tijdens het afgraven van turf. De omliggende dijken en de 

ongestoorde bodemondergrond zijn gebiedsverwijzingen van de periode voor de turfwinning. 

Een aantal cultuurhistorische landschapselementen zijn vandaag de dag nog aanwezig in het 

Friese Veen. De staat en zichtbaarheid van de landschapselementen laten te wensen over. De 

leesbaarheid van de gebiedseigenschappen en daarmee de beleefbaarheid voor bezoekers kan 

sterk verbeterd worden. In het natuurbeheer worden, vanuit beschikbaar budget, keuzes 

gemaakt met betrekking tot behouden van cultuurhistorische landschapselementen en tot 

onderhoud van het terrein. De toekomstvisie van het natuurgebied is nauw verbonden met 

recreatie, hetgeen zal toenemen bij verbeterde wandelpaden, informatieborden en een sterke 

(recreatieve)positie van het naastgelegen café als aantrekkingskracht voor het Friese Veen. 

 

Het onderzoek heeft geleid tot meer inzicht in de turfwinningsperiode van het Friese Veen. Er 

kan met zekerheid gesteld worden dat de turfwinning in het Friese Veen na 1790 heeft 

plaatsgevonden. Gebaseerd op archiefstukken heeft de start van de turfwinningsperiode zich 

vermoedelijk tussen 1820 en 1831 afgespeeld. 

Er kan geconcludeerd worden dat vanaf 1820 men is begonnen met de voorbereiding van de 

turfwinning, rond 1831 is er een akkoord vastgesteld met situatiekaart waarop de uit te baggeren 

gronden in het Friese Veen zijn weergegeven. Op basis van kaartmateriaal vanuit Gedeputeerde 

Staten van Drenthe is het aannemelijk dat de turfwinning heeft plaatsgevonden vanaf 1831, uit 

ander historisch kaartmateriaal blijkt dat de winning van turf in de jaren veertig van dezelfde 

eeuw is beëindigd. Op dit kaartmateriaal is de huidige legakker structuur te herkennen. 

Na de turfwinningsperiode kregen natuurlijke processen een ontwikkelingskans met onder 

andere spontane bosgroei. Geleidelijk aan werd het Friese Veen gebruikt als recreatielandschap. 

Allereerst door de familie Camphuis, wonende op het naastgelegen landgoed Vennebroek, met 

roeiboten op de veenplas. Na overname door Natuurmonumenten in 1985 werd het terrein 
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opengesteld voor bezoekers. Uiteindelijk ontwikkelde het gebied zich tot een vogelrijk 

natuurgebied met een wandelroute en vaarrecreatie. 

Door Natuurmonumenten is het noordelijkste deel van het Friese Veen afgeschermd voor 

bezoekers, waardoor dit gebied met grote legakkers alleen toegankelijk is voor het beheerteam. 

Dit onverstoorde rustgebied geeft natuurontwikkeling de ruimte en biedt habitat mogelijkheden 

voor het voorkomen van bijzondere waterfauna, zoals bevers en otters. Natuurmonumenten 

heeft verschillende ambities en doelstellingen vastgesteld voor de komende jaren, van 2019 tot 

2026. Het streven is om zowel de natuurwaarden als cultuurhistorische waarden in het gebied 

te behouden, herstellen en verbeteren. Dit is nodig omdat de gebiedskwaliteiten aantoonbaar 

achteruitgaan of ondermaats zijn, zoals de waterkwaliteit en de door golfafslag verdwijnende 

legakkers. Er wordt ook gekeken naar de gebiedsbeleving van recreanten en de kwaliteit van 

voorzieningen in het Friese Veen. 
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Aanbevelingen 

Deze masterscriptie is een aanvulling op de bestaande kennis over het Friese Veen. Veelal is er 

geschreven over de gebiedskwaliteiten met betrekking tot flora en fauna. In dit onderzoek wordt 

het Friese Veen benaderd vanuit een andere invalshoek en staat de landschapsgeschiedenis en 

cultuurhistorie centraal.  Het overzicht dat deze masterscriptie geeft kan worden gebruikt in 

toekomstige plannen en beheervisies of verdere gebiedsstudies, met name door 

Natuurmonumenten. 

In het onderzoek zijn een aantal thema’s en kansen naar voren gekomen, waaronder: 

waterkwaliteit, de vuilstort en loslatende bomen, verdwijnende legakkers en petgaten, 

zichtbaarheid en herkenning van cultuurhistorische landschapselementen en de 

gebiedsbeleving. 

 

Er wordt aanbevolen om kennis vanuit verschillende vakgebieden te bundelen en zodoende een 

breedvoerig multidisciplinair verzamelwerk over het Friese Veen te creëren. Deze kennisbundel 

kan dienen als fundament voor (grootschalige) projecten ter verbetering van het Friese Veen, 

voor mens en natuur. 

 

Onderzoek vanuit het vakgebied recreatie en toerisme is van belang om de gebiedsbeleving en 

mogelijke aanpassingen in voorzieningen gericht te kunnen aanpakken. Een duidelijk beeld van 

bezoekersaantallen, recreatiemotieven en belevingssferen maakt het mogelijk om op de wensen 

van de gebiedsgebruikers te kunnen inhaken. Daarnaast zal er altijd samenwerking gezocht 

moeten worden met verschillende disciplines, vanuit natuurbeheer, ruimtelijke ontwikkeling, 

recreatie en toerisme en voor optimaal resultaat bij een herstelproject van het Friese Veen. Het 

Friese Veen is een dynamisch gebied, waar ook veel moet worden aangepakt voor goede 

natuurwaarden tezamen met het waarborgen van landschapshistorie én een goede 

gebiedsbeleving voor de recreant. Hierbij moet er strategisch worden nagedacht over de 

mogelijkheden en de gewenste uitgaven met oog op de toekomst. 
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Discussie 

Dit onderzoek is voornamelijk vanuit een landschappelijk cultuurhistorisch oogpunt 

uitgevoerd. Idealiter zou deze kennis in de toekomst gebundeld kunnen worden tot een 

uitgebreid multidisciplinair verzamelwerk over het natuurgebied Friese Veen. 

De twee disciplines  ecologie en hydrologie van het natuurgebied Friese Veen zijn in dit 

onderzoek vrijwel buiten beschouwing gelaten. Vanuit de ecologie zijn meerdere 

gebiedsinventarisaties gedaan en ook op het gebied van hydrologie en sanering zijn reeds 

rapporten geschreven, zie paragraaf 1.2 Stand van onderzoek. 

De aanleiding voor dit onderzoek is het ontbreken van een gegronde landschappelijke 

benadering van een cultuurhistorisch onderzoek over het Friese Veen. Deze wetenschappelijke 

masterscriptie is een aanvulling op bovengenoemde kennislacune. De masterscriptie bevat een 

ruimtelijke analyse, voortgekomen uit interdisciplinair onderzoek. Er is een overzicht gemaakt 

van de verschillende deelgebieden en de aanwezige cultuurhistorische landschapselementen 

binnen het onderzoeksgebied. De doelstelling van het onderzoek is het geven van een overzicht 

betreffende de landschappelijke gelaagdheid en karakteristieken van het onderzoeksgebied. Dit 

richtpunt is aan de hand van een waardenstellend onderzoek en ruimtelijke analyse in deze 

masterscriptie verwezenlijkt. Het vinden van gebied specifieke informatie over het Friese Veen 

over de periode van voor en tijdens de turfwinning bleek niet eenvoudig te zijn. In de literatuur 

is tot op heden weinig geschreven over het gebied. De meeste bronnen zijn gerelateerd aan de 

nabije omgeving, het Neerwold en het beekdalgebied. Recentere literatuur komt veelal voort 

uit dezelfde bronnen waardoor er weinig nieuwe historische informatie bijkomt. Dit levert een 

literaire vicieuze cirkel op, waarin landschappelijke historische aanvullingen ontbreken. 

Bij de start van het onderzoek is door de student te weinig rekening gehouden met de schaarste 

van specifieke bronnen over het Friese Veen. Het onderzoek was tijdrovend en af en toe lastig 

doordat het onderzoeksgebied op de grens van twee provincies is gelegen. Hierdoor is het 

onderzoek uitgevoerd binnen twee provinciale archieven waarbij beide databases volledig zijn 

doorzocht, verdeeld over twee datagroepen beeldbank en archiefstukken. 

In het begin van het onderzoek is er met enthousiasme gezocht op allerlei aanknopingspunten 

en begrippen met betrekking tot het onderzoeksgebied.  Dit leverde vooral veel kaartmateriaal 

op in het beginfase van het onderzoek. Op dit punt van het onderzoek werden er geen 

geschreven bronnen of gebied specifieke gegevens gevonden binnen de twee provinciale 

archieven van Groningen en Drenthe. 
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Pas later in het onderzoek, na het vervaardigen van de kaart met grondeigenaren in het Friese 

Veen uit 1832, zijn er nieuwe aanknopingspunten gevonden om het archiefonderzoek voort te 

kunnen zetten. Dit leverde interessante oude documenten op met vernieuwende informatie, 

waarover nog niet in bestaande literatuur geschreven is, over het Friese Veen. 

Uiteindelijk zijn er door het gebruik van familienamen van grondeigenaren, uit 1832 en herleid 

naar eerdere jaren, archiefstukken gevonden in relatie tot het Friese Veen. Met deze belangrijke 

familienaam gegevens is er een nieuw aanknopingspunt ontstaan bij het kerkarchief van Eelde. 

Dit heeft uiteindelijk een belangrijke bron opgeleverd, waardoor het onderzoek verder kon 

worden gebracht. Door deze archiefstukken is een belangrijk verband gevonden met de 

naastgelegen polder Oosterland, onder de naam veenpolder Oosterland werd los kaartmateriaal 

van de turfwinningsperiode in het Friese Veen gevonden. 

Uit een samenvoeging van kaartmateriaal, gebiedskenmerken en archiefstukken, gekoppeld aan 

de bestaande literatuur zijn nieuwe resultaten en inzichten voortgekomen. De niet eerder 

gevonden/gebruikte historische bronnen zijn aan het licht gekomen, door deze koppeling met 

het Friese Veen geven de archiefstukken een waardevol inzicht in de geschiedenis van het 

gebied. Tijdens het schrijven van dit onderzoek zijn er vrij laat in het proces nieuwe belangrijke 

bronnen naar boven gekomen waardoor het onderzoek lange tijd op aannames en vrij algemene 

literatuur is voortgezet. Deze belangrijke resultaten zijn van groot belang gebleken en hebben 

alsnog een antwoord kunnen bieden op enkele overgebleven vragen over het Friese Veen 

waarover eerder nog twijfel bestond. 

 

In het waarderingsmodel worden de landschapselementen afzonderlijk behandeld in een tabel.   

Waarderingscriteria zoals samenhang en kenmerkendheid komen voor in de kolommen 

informatiewaarde en belevingswaarde van het waarderingstabel. In deze twee kolommen is de 

waardering van de desbetreffende landschapselement beschreven, zonder een 

waarderingsoordeel (matig-goed) aan de gegevens te koppelen. De meerwaarde en/of de 

huidige staat van het landschapselement wordt in de tabel in voldoende mate beschreven en 

spreekt voor zich zelf. Daarom is van een classificatiewaarde met beoordeling geen gebruik 

gemaakt in dit onderzoek. 
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Het overzicht dat deze masterscriptie geeft, met een landschappelijke invalshoek, kan worden 

gebruikt in toekomstige plannen en beheervisies of verdere gebiedsstudies, met name door 

Natuurmonumenten. 

Echter is nader onderzoek naar nodig naar de turfwinningsperiode van het Friese Veen. In dit 

onderzoek zijn oude archiefstukken gevonden en aan het licht gebracht. Het verwerken van 

deze nieuwe gegevens heeft enkele onthullingen opgeleverd betreft het grondgebruik tijdens de 

turfwinningsperiode. Dit heeft geleid tot nieuwe aanknopingspunten, deze zijn zo goed als 

mogelijk onderzocht in de beperkte tijd voor het schrijven van deze scriptie. 

Om tot verdere fundamentele conclusies te kunnen komen zou in de toekomst nogmaals 

gekeken kunnen worden naar familiegegeven in relatie tot het Friese Veen rond de periode 1820 

- 1832, wellicht tot enkele jaren eerder. Met betrekking tot dit punt van onderzoek is het 

denkbaar dat er nog nieuwe aanknopingspunten zouden kunnen ontstaan, binnen de 

archiefstukken in combinatie met een nadere uitwerking van een genealogisch onderzoek, met 

daaruit voortkomend een nieuwe onderzoeksrichting. 

De turfwinningsperiode is toonaangevend geweest voor de vormgeving van het huidige terrein 

van het Friese Veen. Deze cultuurhistorie is belangrijk voor het gebied, echter was er weinig 

informatie over deze periode bekend. Het geringe bronmateriaal maakt het een uitdagend maar 

ook lastig onderzoeksgebied. 

De turfwinning heeft na 1790 plaatsgevonden, onzeker is de exacte begin en einddatum. De 

tijdspanne van de turfwinningsperiode is gebaseerd op aannames en de gezamenlijke aankoop 

van een woning met grond van een veenbaas tussen 1820 en 1839. In het begin van de 

negentiende eeuw is er gestart met het winnen van turf en rond de jaren ‘40 van dezelfde eeuw 

is er gestopt met de commerciële turfwinning in het gebied. Het gebruik van de Paterswoldse 

Schipsloot en de grondverdeling van het Friese Veen is aangetoond met de gevonden 

archiefstukken, waardoor deze in het onderzoek duidelijk belicht konden worden. 

Kijkend naar van de bestaande literatuur is er een grote stap voorwaarts gemaakt in het verhaal 

van de turfwinning in het Friese Veen. 
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Lijst van afkortingen 

- Actueel Hoogtebestand Nederland     AHN 

- Archeologische Monumentenkaart     AMK 

- Geografisch Informatie Systeem     GIS 

- Geografische data       Geo-data 

- International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN 

- Inventarisnummer       inv.nr 

- Kenniscentrum Landschap      KCL 

- Natuurnetwerk Nederland      NNN 

- Regionaal Historisch Centrum Drents Archief            RHCDA/Drents Archief 

- Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven.            RHC GrA/Groninger Archieven 

- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed     RCE 

- Rijksuniversiteit Groningen      RUG 

- Stichting voor Bodemkartering      Stiboka 

- Inwoners van de stad Groningen     Stadjers 

- Tramweg-Maatschappij Groningen - Paterswolde – Eelde  GPE 

- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO 

- Vereniging (tot Behoud van) Natuurmonumenten   Natuurmonumenten 

- Voor Christus / Na Christus      v. Chr. / na Chr. 

 

Geraadpleegde archiefstukken 

Kaarten en afbeeldingen 

- Historische kaart uit 1818. 

Figuur 3.7. Uitsnede van een historische kaart uit 1818 met zicht op Paterswolde en het omliggende 

veengebied. Bron: Groninger Archieven, NL-GnGRA_817_2764. ‘Kaart van den uitloop der Drentsche 

Aa bekend onder den naam van het Hoornsche Diep met de wederzijdsche oevers en de grens tuschsen 

de provincies Groningen en Drenth’, opgemeeten en geteekend door W. van Rees. 

- Historische kaart uit 1845. 

Figuur 3.8. Uitsnede van een historische kaart uit 1845 met zicht op Paterswolde en het omliggende 

turfwinningslandschap. Bron: Groninger Archieven, NL-GnGRA_817_1717. ‘Kaart van de provincie 

Drenthe opgemaakt met authorisatie van zijne excellentieden heer Gouverneur der provincie en onder 

toezicht van de hoofd ingenieur van den Waterstaat den heer A. Kommers Pzn.’, J.C. Brauns, opzigter 

bij Rijkswaterstaat ; op steen geteekend en gegraveerd door J. Jaeger. 

- Historische kaart uit 1831. 
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Figuur 3.13. Historische kaart uit 1831, genaamd ‘Situatie Kaart van den Polder het Oosterland te 

Paterswolde in de gemeente Eelde, Provincie Drenthe’. Op de kaart worden de gronden, met rode 

lijnen, aangetoond  die de grondeigenaren mogen uitbaggeren voor de vervening van het gebied. 

Bron: Drents Archief,  Inventaris van afzonderlijk bewaarde kaarten en tekeningen behorende tot het 

archief van Gedeputeerde Staten van Drenthe 1814-1951. ‘Kaart van de polder het Oosterland te 

Paterswolde in de gemeente Eelde, waarop de gronden worden aangetoond, die door eigenaren ter 

vervening uitgebaggerd mogen worden; 1831’. Voor grotere weergave, zie bijlage 2. 

- Historische kaart uit 1836. 

 Plan van de Oosterbroeksterpolder; 1836. Bron: Drents Archief, inventaris van afzonderlijk bewaarde 

kaarten en tekeningen behorende tot het archief van Gedeputeerde Staten van Drenthe 1814-1951.  

- Historische wandelkaart uit 1889. 

Figuur 5.9. Wandelkaart van Paterswolde en met weergave van de landgoederen en buitenplaatsen van 

Eelde-Paterswolde. Bron: Groninger Archieven, NL-GnGRA_1536_1726. ‘Wandelkaart van 

Paterswolde en Omstreken’, geteekend op het technisch bureau van den heer Joh. C. Wegerif, 

Groningen. 

- Oude ansichtkaart uit circa 1900. 

Figuur 5.10. Ansichtkaart uit circa 1900 met een zwart-wit foto van de paardentram in Paterswolde. 

Bron: Groninger Archieven, NL-GnGRA_1986_7997. 

 

Documenten en brieven 

- Stukken betreffende het geschil tusschen Drente en de stad Groningen over de grensscheiding 

tusschen Eelde en Haren bij Neerwold; 1765-1769. Bron: Drents Archief: 0001 Oude Staten 

archieven 1344-1815, inv.nr 314 "Neerwolde limiten". "Limiten van Neerwolde". 

- Stukken betreffende het illegaal slachten in 1768 door inwoners van Paterswolde en Peize en 

de afbreuk daardoor gedaan aan de Drentse aanspraken op het Neerwold; 1769 Bron: Drents 

Archief,  0185 De Milly van Heiden Reinestein, inv.nr 349A. 

- Concept-overeenkomst tussen Tonko Modderman, collator van Eelde, en Jacob Trip, Otto 

Cluiving, Tale Hammink en Otto Hoenderken over de doorvaart met turf door de vaarten van 

pastorie en kosterij; z. jr. (c. 1790). Bron: Drents Archief, 0348 Nederlands Hervormde 

Gemeente Eelde, 3. Archief van de kerkvoogdij, 3.2. Stukken betreffende afzonderlijke 

onderwerpen, 3.2.6. Beheer van de bezittingen, 3.2.6.3. Landerijen inv.nr 80. 

- Geschiedkundig overzicht van de verveeningen in Drenthe Willinge Gratama; 1872, Assen. 

Bron: Drents Archief, inv.nr 276 Mr C.L. Kniphorst. 

- Commissie tot de zaken van het Hoornsche Diep, en Commissie van superintendentie van het 

Hoornsche Diep, 1822-1832. Bron: Drents Archief, 0033 Commissie tot de zaken van het 

Hoornsche Diep, 1.1 Commissie tot de zaken van het Hoornsche Diep. 
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Geraadpleegde archiefstukken, niet gebruikt in deze scriptie 

- Verdrach ende ingewillighet articulen bij de gemene egenarfden ghelandet in Middelbuerscap 

ende Zuderbuerscap gheheten tzamen Neerwolt. 1523 Sond. vor Viti." De vidimus is v.d. 24 

may 1601". - Dijkrecht van Neerwold. Bron: Drents Archief, 0583 Catalogus van de boekerij 

mr. L. Oldenhuis Gratama, inv.nr 142. 

- Commissie tot de zaken van het Hoornsche Diep, en Commissie van superintendentie van het 

Hoornsche Diep, 1822-1832. Bron: Drents Archief, 0033 Commissie tot de zaken van het 

Hoornsche Diep, 1.2. Commissie van Superintendentie van het Hoornsche Diep. 

- ,,Rapport van den clerq Hofstede by het overgeven der ,, kaarte. 1776". - memorie van den 

landschaosklerk W.H.Hofstede aan drost en gedeputeerden omtrent de waarschijnlijke 

uitvoerbaarheid van het plan, Assen en Groningen door een vaart te verbinden; 1776. Bron: 

Drents Archief, 2.5.6.3.2.3. Noord-Willmsvaart, inv.nr 367 Met een -van een toelichting door 

mr. L. oldenhuis Gratama voorzienen- afdruk ervan en een brief erover van C. Brunings te 

Groningen aan mr. L. oldenhuis Gratama; 1854. 

- Inv.nr 2.5.6.3.2. Bepaalde wateren. Bron: Drents Archief, 0583 Catalogus van de boekerij mr. 

L. Oldenhuis Gratama. 

 

Websites 

- Café Friescheveen, https://www.friescheveen.nl. Website gehanteerd op 05-09-2021. 

- HisGIS historisch geografisch informatiesysteem, website: https://hisgis.nl. De geo-data op de 

website is gedurende het hele onderzoek gebruikt. 

- Sijs, N. van der Etymologiebank, website: etymologiebank.ivdnt.org gehost door het Instituut 

voor de Nederlandse Taal. Website gehanteerd op 25-03-2021. 

- Stichting Marketing Drenthe website:www.drenthe.nl/fietsen-

wandelen/routes/3899783158/landgoederen-eelde. Website gehanteerd op: 07-05-2021. 

- Topotijdreis, topografische kaarten van het Kadaster. Website: www.topotijdreis.nl 

gehanteerd op 29-08-2021. 

 

Geraadpleegde personen 
  

- Jacob de Bruin: Boswachter ecologie bij Natuurmonumenten. De Bruin maakt onderdeel uit 

van het lokale beheerteam Drenthe-Groningen en is onder anderen werkzaam in het 

natuurgebied Friese Veen. Vanuit het beheerteam is de Bruin het aanspreekpunt geweest tijdens 

het scriptieonderzoek. Tevens heeft de Bruin documenten van Natuurmonumenten over het 

Friese Veen met de student gedeeld. Er is digitaal via videogesprek overlegd over de 

masterscriptie en spelende thema’s binnen het Friese Veen, het digitale overleg heeft 

plaatsgevonden op 20-01-2021. Daarnaast heeft er op 15-03-2021 een veldexcursie met 

boottocht in het Friese Veen plaatsgevonden. Tijdens deze dag is het gebied besproken en 

beleefd. De student kreeg de mogelijkheid om gezamenlijk het gedeelte te bevaren waar 
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vaarrecreanten niet mogen komen. Er is mailcontact gehouden tijdens het schrijven van de 

masterscriptie. 
  

- Roel Douwes: Ecologist bij Natuurmonumenten. Douwes heeft lange tijd deel uitgemaakt van 

het beheerteam Drenthe-Groningen, sinds mei is hij gestopt met werken/pensionaris. Hij heeft 

het natuurbeheerplan geschreven voor het natuurgebied Friese Veen. Er is digitaal via 

videogesprek overlegd over de masterscriptie en spelende thema’s binnen het Friese Veen, het 

digitale overleg heeft plaatsgevonden op 20-01-2021. Daarnaast heeft er op 15-03-2021 een 

veldexcursie met boottocht in het Friese Veen plaatsgevonden. Tijdens deze dag is het gebied 

besproken en beleefd. De student kreeg de mogelijkheid om gezamenlijk het gedeelte te 

bevaren waar vaarrecreanten niet mogen komen. 
 

- Coen Hofstee: Secretaris Historische Vereniging Ol Eel. Deze vereniging houdt zich bezig 

met de geschiedenis van Eelde en Paterswolde. Deze vereniging heeft een verzameling van 

lokale verhalen, informatiebronnen en beeldmaterialen. Meneer Hofstee heeft mij verder 

geholpen met contacten en het uitzetten van mijn vraag binnen de historische vereniging. 
 

- Karel Essink en Geert Arends: leden van de Historische vereniging Ol Eel. Beide heren 

hebben de student op 24-06-2021 verwelkomd in het Historisch Centrum (Mevrouw Bähler-

Boermalaan 6, 9765 AP  Paterswolde) van Ol Eel. Tijdens deze kennismaking is er uitgebreid 

gesproken over het scriptieonderwerp en de voorgelegde vragen van de student. Naar 

aanleiding van de verschillende deelthema’s is relevante literatuur en beeldmateriaal 

uitgewisseld. 

 

- Warner Reinink: Boswachter bij Natuurmonumenten, onderdeel van het lokale beheerteam 

Drenthe-Groningen en is onder anderen werkzaam in het natuurgebied Friese Veen. 

Functievervanger van Jacob de Bruin.  
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Bijlage 1. Paleogeografische kaarten van het 

onderzoeksgebied in het Holoceen. 

Uitsnede van de paleogeografische kaarten van Nederland vanaf 5500 jaar voor het begin van de jaartelling 

tot het heden rond 2000. Op deze kaartbeelden is de landschapsontwikkeling van Nederland weergegeven 

vanaf 5500 v. Chr. tot 2000 na Chr. In deze bijlage worden de kaarten uitgesneden met zicht op het 

onderzoeksgebied (paars kader). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, TNO en Deltares (6/13 

kaarten gebruikt), 2020. Vos, P., M. van der Meulen, H. Weerts en J. Bazelmans 2018: Atlas van Nederland 

in het Holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu, Amsterdam (Prometheus).   
  

5500 v. Chr.    2750 v. Chr.    1500 v. Chr. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 na Chr.    1500 na Chr.    2000 na Chr.  
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Bijlage 2. Situatie Kaart vervening Friese Veen 

Historische kaart uit 1831, genaamd ‘Situatie Kaart van den Polder het Oosterland te Paterswolde in de 

gemeente Eelde, Provincie Drenthe’. Op de kaart worden de gronden, met rode lijnen, aangetoond  die de 

grondeigenaren mogen uitbaggeren voor de vervening van het gebied. 

Bron: Drents Archief,  Inventaris van afzonderlijk bewaarde kaarten en tekeningen behorende tot het archief 

van Gedeputeerde Staten van Drenthe 1814-1951. ‘Kaart van de polder het Oosterland te Paterswolde in de 

gemeente Eelde, waarop de gronden worden aangetoond, die door eigenaren ter vervening uitgebaggerd 

mogen worden; 1831’.  
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Bijlage 3. Naamkundig onderzoek omgeving Friese Veen 

Bron: Naamkundig onderzoek - Een historisch-geografische studie naar streeknamen met 

betrekking tot het turfwinningslandschap in de omgeving van Paterswolde. Auteur, maart 2021. 

 

 

Overzicht van de geïnventariseerde gebiedsnamen: 

 
Toponiemen 

(plaatsnamen) 
 

 
Oudste  

(tegengekomen) 
vermelding 

 
Interpretatie 

 
Huidige staat 

 
Functie/gebruik 

Haren Haren, 1249 Nederzetting 
bij een zandige 
rug. Een 
middeleeuws 
dorp, dat 
gelegen is op 
een uitloper 
van de hogere 
zandgronden 
van de 
Hondsrug. 

Haren wordt gezien als 
een villadorp vanwege 
de mooie woningen en 
een forensenplaats 
door de ligging dichtbij 
de stad Groningen. 

Dorp 

Eelde Elethe, 1242. Eelde is een 
middeleeuws 
esdorp, dat 
gelegen is op 
een uitloper 

Eelde ligt naast 
Paterswolde. Deze 
twee dorpen grenzen 
aan elkaar, waardoor 
er vaak wordt 

Esdorp 
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van de hogere 
zandgronden 
van de 
Hondsrug.  

gerefereerd naar een 
samenvoeging van de 
twee dorpsnamen: 
Eelde-Paterswolde 

-wold namen     

Maarwold De Schot 
gevende landen 
(1818-1825) 

Wold heeft de 
betekenis 
moerasbos, 
zompig bos. 
‘Maar’ kan 
verwijzen naar 
mare of maer 
wat waterloop 
betekent. 

Tegenwoordig een 
woonwijk aan de 
buitenrand van Haren 

Oorspronkelijke 
functie onzeker. 

Paterswolde Potterwolt, 
1404. 

Wold heeft de 
betekenis 
moerasbos, 
zompig bos. In 
dit geval van de 
persoon Potter: 
Potterwolt.  

Paterswolde is een 
wegdorp, dat haar 
ontstaansgeschiedenis 
heeft te danken aan de 
turfwinning in de 
noordelijk gelegen 
laagvenen. Deze 
vervening kwam in de 
late middeleeuwen tot 
ontwikkeling en kwam 
in het begin van de 
19e eeuw ten einde. 

Wegdorp 

Neerwold In de 
middeleeuwen 
Hemmerwolde 
genoemd, naar 
het gehucht 
Hemmen met 
het Huis van 
Hemmen dat 
rechten bezat in 
dit gebied. 
Vanaf de 15e 
eeuw werd er 
gesproken van 
Neerwold. 

Neerwold 
betekent de 
lage 
veenwildernis. 
Dit is een 
benaming voor 
een nat 
veenmoeras 
gelegen tussen 
de Hondsrug en 
de Rug van 
Tynaarlo. 

Tegenwoordig kan dit 
gebied gekoppeld 
worden aan het 
verveningslandschap, 
ook wel het 
turfwinningslandschap. 

Vroeger een 
gebied met 
nattige, 
moerassige, 
veengronden. 

 

 
Hydroniemen 
(waternamen) 

 

 
Oudste vermelding 

 
Interpretatie 

 
Huidige staat 

 
Functie/gebruik 

Friese Veen Friescheveen of 
Vraizen Veen 
(HisGIS, 1832) 

Vernoemd naar de 
Friese 
veenarbeiders, die 
in dit gebied in de 
eerste helft van de 
19e eeuw veen 

Veenplas met 
open water. De 
legakkers 
verdwijnen 
langzaamaan door 

Veenafgraving 
en turfwinnings-
gebied 
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hebben afgegraven 
voor turfwinning. 

water erosie en 
golfafslag. 

Paterswoldse-
meer 

-* Meer met een 
ligging dichtbij het 
dorp Paterswolde. 

Veenplas. Het 
open water is 
ontstaan door 
afslag en afkalving 
van de legakkers. 
Tegenwoordig een 
grote 
recreatieplas. 

Veenafgraving 
en turfwinnings-
gebied 

Hoornsemeer -* Verwijzing naar het 
gehucht Hooren, 
dat aan de 
westkant van het 
meer heeft 
gelegen. Hooren 
lag ten noorden 
van het huidige 
Paterswoldsemeer, 
ten hoogte van de 
Hoornseplas. 

Veenplas met 
open water. 
Tegenwoordig een 
recreatieplas, 
tussen 1971 en 
1982 werd het 
Hoornsemeer 
samen met de 
Hoornseplas 
toegevoegd aan 
het Paterswoldse-
meer. 

Veenafgraving 
en turfwinnings-
gebied 

Drentsche Aa -* Nakomer van de 
Oude Aa, gelegen 
in Drenthe. 

Nieuwe stroom 
van de waterloop, 
nakomer van de 
Oude Aa. 

Natuurlijke 
waterloop 
gebruikt voor 
afwatering van 
het natte 
veengebied 

Oude Aa De limiet oude aa 
scheiding (1818) 

Dit is een 
natuurlijke 
waterloop, deze 
kan gerekend 
worden tot een 
veenstroom van 
het Neerwold. De 
benaming ‘aa’ 
wordt vaak 
toegekend aan van 
oorsprong 
natuurlijke 
watertjes in 
laagveen-
landschappen.   

Deze waterloop is 
gebruikt als 
natuurlijke 
begrenzing van de 
provincies 
Groningen en 
Drenthe. 
Een deel van deze 
oude waterloop is 
hersteld. 

Natuurlijke 
waterloop 
gebruikt voor 
afwatering van 
het natte 
veengebied 

Paterswolder 
Schipsloot 

-* Sloot gegraven 
door bewoners van 
Paterswolde voor 
scheepvaart. 

Sloot van 
Paterswolde met 
aansluiting op de 
Drentsche Aa. 
Tegenwoordig 
aansluiting op het 
Noord-
Willemskanaal. 

Gegraven door 
bewoners van 
Paterswolde 
voor een goede 
waterverbinding 
met de stad 
Groningen. 
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Schipsloot Schipsloot, 1818 Verlengde van de 
Paterswolder 
Schipsloot 

Kanaal, vroeger 
aansluiting op de 
Drentsche Aa. 
Tegenwoordig 
aansluiting op het 
Noord-
Willemskanaal. 

Gegraven door 
bewoners van 
Paterswolde 
voor een goede 
waterverbinding 
met de stad 
Groningen. 

Eelder 
Schipsloot 

-* Sloot gegraven 
door bewoners van 
Eelde voor 
scheepvaart. 

Sloot van Eelde 
met aansluiting op 
de Drentsche Aa. 
Tegenwoordig 
aansluiting op het 
Noord-
Willemskanaal. 

Gegraven door 
bewoners van 
Eelde voor een 
goede 
waterverbinding 
met de stad 
Groningen. 

Noord-
Willemskanaal 

Ook wel de 
Wolddeelen 
genoemd 

Dit gebied stond 
vroeger bekend als 
de Wolddeelen. 
Door de aanleg van 
het Noord-
Willemskanaal en 
de snelweg A28 is 
dit gebied 
afgesneden van de 
rest van het 
beekdal. 

Het Noord-
Willemskanaal 
loopt van Assen 
naar de stad 
Groningen, is in 
1861 in gebruik 
genomen en 
wordt nog steeds 
gebruikt voor 
(recreatieve) 
scheepsvaart. 

Gegraven 
kanaal ter 
verbetering van 
het 
waternetwerk 
voor 
scheepsvaart 

Hoornsediep Het Hoorensche 
diep, 1736. 
Horensdiep, 1712-
1714. 

Behoorde tot het 
gehucht Hooren 
dat aan de 
westkant van de 
waterloop heeft 
gelegen. Hooren 
lag ten noorden 
van het huidige 
Paterswoldsemee, 
ten hoogte van de 
Hoornseplas. 

Later gegraven als 
onderdeel van het 
Noord-
Willemskanaal. 

Gedeelte van de 
Drentsche Aa. 

Nijveenster-
kolk 

Ook wel 
Nijveensterkolksluis 
-* 

Onzeker. Nij geeft 
de indicatie van 
nieuw, nieuwe 
veen met een 
(water)kolk. 

Tegenwoordig een 
Schutsluis op deze 
plaats. 
Deze sluis 
verbindt het 
Paterswoldsemeer 
met het 
Hoornsediep. 
 

Lag tegen het 
Hoornsediep 
aan. Deze brede 
bocht van de 
meander kan te 
maken hebben 
met de kolk. 

Sassenhein -* De naam 
Sassenhein is 
ontleend aan de 
eerste voorzitter 
van de 
Hengelaarsclub 

Laagveengebied, 
in de 19e eeuw 
deels afgegraven 
voor turfwinning. 
Tegenwoordig 
ingebedde 

Veenafgraving 
en turfwinnings-
gebied 
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Groningen, met de 
roepnaam Hein en 
een gedeelte van 
de voornaam van 
zijn tweede 
echtgenote Saskia: 
Sass en Hein. 

waterplassen en 
een visvijver. 

Noorddijk Paterswoldser dijk, 
1818 

Dijk ten noorden 
van het Friese 
Veen. 
Dijk ligt in de buurt 
van Paterswolde. 

De dijk ligt parallel 
langs de 
Meerweg. 

Dijk. 

Benedenloop 
Drentse Aa 

Lage Hooy landen, 
1818. 

De benedenloop 
ligt laaggelegen 
tussen twee 
ruggen in, de 
Hondsrug en de 
Rug van Tynaarlo. 

Stroomgebied van 
de Oude Aa. 

Het beekdal van 
de Drentsche Aa 
werd gebruikt  
voor het grazen 
van vee op wei- 
en hooilanden. 

 

 
Veldnamen 

 

 
Oudste vermelding 

 
Interpretatie 

 
Huidige staat 

 
Functie/gebrui
k 

Neerwold In de 
middeleeuwen 
Hemmerwolde 
genoemd, naar het 
gehucht Hemmen 
met het Huis van 
Hemmen dat 
rechten bezat in dit 
gebied. 
Vanaf de 15e eeuw 
werd er gesproken 
van Neerwold. 

Neerwold betekent 
de lage 
veenwildernis. 
Dit is een 
benaming voor een 
nat veenmoeras 
gelegen tussen de 
Hondsrug en de 
Rug van Tynaarlo. 

Tegenwoordig kan 
dit gebied 
gekoppeld worden 
aan het 
verveningslandsch
ap, ook wel het 
turfwinningsland-
schap. 

Vroeger een 
gebied met 
nattige, 
moerassige, 
veengronden. 

Veenterpen Heemsteden. Een veenterp is een 
woonheuvel met 
een dikke kleiige 
bovenlaag in 
drassig veengebied. 
Heemsteed  
betekent huiselijke 
woonstede of 
plaats waar een 
huis heeft gestaan. 

Nog steeds 
zichtbaar in het 
Paterswoldsemeer, 
twee van de 
eilandjes hebben 
de naam (groot) 
Heemstede en 
Noord/Klein 
Heemstede. 

Bewoonde 
kleiachtige 
ophogingen, 
gelegen in het 
veengebied. 

Vennebroek Vennebrouck 
(HisGIS, 1832) 
Fennebroek (1837) 

Ven betekent in 
Noord- en 
Noordwest-
Nederland 
'weiland', ook in 
een groot deel van 
Drente. Zo 

Tegenwoordig een 
monumentaal 
huis, 
rijksmonument. 

Landgoed. 
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vinden we het ook 
in de naam van het 
huis Vennebroek/: 
te Paterswolde, 
gelegen op de 
grens 
van de Vennen en 
het Broek. 
Vennebroek is 
gebouwd in 1848 
op de plaats van 
een ouder huis. 

Villa 
Weltevreden 

Ook wel Villa 
Friescheveen of 
Huize Weltevreden 
genoemd 

In 1906 werd door 
P.A. Camphuis 
grond van het 
Friese Veen 
aangekocht. Aan de 
westkant van de 
veenplas werd 
deze villa in 1910 
gebouwd.  

Tegenwoordig een 
monumentaal 
huis, 
rijksmonument. 

Zomerverblijf. 

Uitvaart Oet Vaart (HisGIS, 
1832) 

Waar men uit de 
veenplas van het 
Friese Veen konden 
varen. 

Nog steeds 
bevaarbaar en in 
gebruik. Deze 
vaarroute wordt 
gebruikt voor 
vaarrecreatie van 
het daar gelegen 
café Friescheveen. 

Vroeger en nu 
de ingang en 
uitgang van de 
veenplas. De 
Uitvaart kruist 
de 
Paterswolder 
Schipsloot. 

Achtmat Achttien Maot 
(HisGIS, 1832) 

Mat is de 
Groningse 
benaming voor een 
halve hectare. De 
oppervlaktemaat 
van het gebied is 
lastig vast te stellen 
aangezien de 
oudere benaming 
een ander getal 
aangeeft. Ook 
verdwijnen de 
legakkers, door de 
jaren heen, door 
water erosie en 
golfafslag. 

In agrarisch 
gebruik genomen. 
Tegenwoordig is 
dit gebied 
onderdeel van het 
moerasbos. In het 
moerasbos wordt 
geen beheer 
toegepast. 

Een legakker 
gebruikt 
tijdens de 
turfafgraving, 
op deze akker 
kon de turf 
gelegd worden 
om te drogen. 

Viermat -* Mat is de 
Groningse 
benaming voor een 
halve hectare. Dit 
gebied was 
waarschijnlijk 2 

In agrarisch 
gebruik genomen. 
Tegenwoordig is 
dit gebied 
onderdeel van het 
moerasbos. In het 

Een legakker 
gebruikt 
tijdens de 
turfafgraving, 
op deze akker 
kon de turf 
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hectare groot, vier 
mat. 

moerasbos wordt 
geen beheer 
toegepast. 

gelegd worden 
om te drogen. 

De Koppies De Koppen  
(HisGIS, 1832) 

Meerdere kleine 
legakkers bij elkaar 
gegroepeerd, op 
een rij gelegen. Als 
koppen 
bovenwater. 

Deels verdwenen 
legakkers, 
langzaamaan door 
water erosie en 
golfafslag. 

Legakker 
gebruikt 
tijdens de 
turfafgraving, 
op deze akker 
kon de turf 
gelegd worden 
om te drogen. 

Bethlehem Bethlehem  
(HisGIS, 1832) 

Onzeker. Het is een 
grote lang 
uitgerekte 
legakker. 

Legakker is 
verruigd, met 
spontane groei 
elzenbos. 

Legakker 
gebruikt 
tijdens de 
turfafgraving, 
op deze akker 
kon de turf 
gelegd worden 
om te drogen. 

Het Blik -* Vanwege de 
vuilstort uit 1900-
1917 en rond 1930. 
Blik zoals potten en 
pannen zichtbaar in 
de ondergrond. 

Tegenwoordig ligt 
een deel van het 
afval nog steeds in 
dit gebied. 
Door inklinking van 
de veenbodem is 
het huisvuil meer 
zichtbaar dan 
voorheen. Ook 
door omgevallen 
bomen komt het 
afval naar boven. 
Het afval is 
vergroeid met de 
wortels van de 
bomen. 

De gemeente 
Groningen 
stortte huisvuil 
uit de stad in 
dit gebied in 
de jaren ‘30. 

‘t gat in het 
Blik 

-* Vanwege de 
vuilstort uit 1900-
1917 en rond 1930. 
Blik zoals potten en 
pannen zichtbaar in 
de ondergrond. 
Op deze plek was 
een kleine inham 
‘gat’ door het 
water van de 
veenplas. 

Tegenwoordig ligt 
een deel van het 
afval nog steeds in 
dit gebied. 
Ook deze kleine 
inham is vandaag 
de dag nog 
aanwezig, met een 
kleine sloot die 
doorloopt naar de 
polders. 

De gemeente 
Groningen 
stortte huisvuil 
uit de stad in 
dit gebied in 
de jaren ’30. 

Bloemwiek Bloumwijk, (HisGIS, 
1832) 

Vermoedelijk een 
‘wijk’ dat deel 
uitmaakt van de 
verveningsactiviteit
en met bloemrijke 

Deze legakkers 
liggen er nog. Dit 
deel van het Friese 
Veen heeft een 
rijkere flora, 

Legakker 
gebruikt 
tijdens de 
turfafgraving, 
op deze akker 
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legakkers ofwel 
rijke 
watervegetatie. 

struiken en 
bloemsoorten, dan 
de andere 
legakkers. 

kon de turf 
gelegd worden 
om te drogen. 

Mieghommel-
nust 

-* Dit komt voor in 
Drents en Gronings 
dialect, 
mieghommel 
betekent mieren en 
nust betekent nest. 

Deze legakker 
beschikte 
waarschijnlijk over 
een drogere grond, 
waardoor er een 
mierenkolonie zich 
heeft kunnen 
vestigen. 
Deze legakker kon 
zich onderscheiden 
van de andere 
legakkers door de 
aanwezigheid van 
mieren. 

Een legakker 
gebruikt 
tijdens de 
turfafgraving, 
op deze akker 
kon de turf 
gelegd worden 
om te drogen. 

Hullen Hullen (HisGIS, 
1832) 

Hul, hulle, hullen 
betekent 
veenzode. 

Tegenwoordig gras 
en 
landbouwgrond. 

Vroeger 
gebruikt als 
weiland. 

Oosterland Ook wel Polder 
Oosterland 
genoemd. 

Een mogelijke 
verklaring is dat het 
land ten oosten ligt 
van Eelde-
Paterswolde. 

Beekdalgebied van 
de Drentsche Aa. 
Vroeger hooiland, 
later weiland. 
Tegenwoordig een 
poldergebied met 
grasland. 

Ontginning van 
het natte 
hooiland-
gebied. 

Polder 
Camphuis 

Vroeger Polder 
Oosterland  

Dit gebied maakte 
vroeger deel uit 
van Polder 
Oosterland. Met de 
komst van familie 
Camphuis in 
Vennebroek, die dit 
gebied in bezit 
heeft gehad, heeft 
dit deel een nieuwe 
naam gekregen. 

Beekdalgebied van 
de Drentsche Aa. 
Vroeger hooiland, 
later weiland. 
Tegenwoordig een 
poldergebied met 
grasland. 

Ontginning van 
het natte 
hooiland-
gebied. 

Prinsenwijk Prinsenwiek  
(HisGIS, 1832) 

Onzeker. 
Vermelding naar 
een ‘wijk’ van  
verveningsactiviteit
en in het gebied. 

Tegenwoordig 
polder met veel 
sloten. 

Vroeger 
veenachtig 
gebied. 
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Hodonieme 

 (straatnamen) 
 

 
Oudste 

vermelding 

 
Interpretatie 

 
Huidige 

staat 

 
Functie/gebruik 

Meerweg Paterswolder-
dijk  

Vroeger een dijk. 
In 1916 werd er op 
de Paterswolderdijk 

een weg 
aangelegd. De 
oorspronkelijke 
naam voor deze 
weg was: Kunstweg 
Haren-Paterswolde, 
in 1923 werd dit 
veranderd in 
Meerweg. 

Autoweg 
(N861) 
gelegen 
tussen het 
Paterswold
semeer en 
het Friese 
Veen 

Verbindingsweg 
tussen 
Paterswolde en 
Haren.  

Oosterland -* Een mogelijke 
verklaring is dat 
deze weg 
doorloopt naar de 
vroegere Polder 
Oosterland, 
tegenwoordig 
Polder Camphuis. 

Halfverhar-
de weg. 

Route van 
Paterswolde naar 
de vroegere 
hooilanden en nu 
Polder Oostland. 

Hoornsedijk Hoorensedijk, 
1780-1792 

Vroeger een dijk 
langs het 
hoorensediep. 

Slingerende 
straat 

Verharde weg 
met enkele 
boerderijen. 

Hoofdweg Het gedeelte 
tussen de 
Meerweg en 
en 
Vennebroek 
werd Boerdijk 
genoemd. 

Tegenwoordig een 
hoofdweg die 
Paterswolde 
verbind met 
Groningen. 
Boerdijk kan 
verwijzen naar de 
aanwezigheid van 
dijken in het 
nattige 
veengebied. 

Verharde 
straat 

Handelsroute van 
Eelde naar de 
stad Groningen. 

* niet tegengekomen of niet van toepassing. 

 

Overzicht van omgeving en bijbehorende naamverklaringen 

De resultaten van deze naamstudie, zie tabellen, worden geprojecteerd op een kaartbeeld 

waardoor de relatie kan worden gelegd met de omgeving. Deze mogelijke samenhang wordt 

bestudeerd en herleid. De ligging, al dan niet het landgebruik, van de geïnventariseerde 

gebiedsnamen heeft in veel gevallen de benaming beïnvloed. Het onderstaande kaartbeeld geeft 
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de samenhang van het landschap met de gebiedsnamen weer. Er is een duidelijk verband tussen 

gebiedsnaam en omgeving, deze wisselwerking wordt in dit hoofdstuk besproken. 

 

Deze hedendaagse bodemkaart heeft enigszins dezelfde bodemsamenstelling als vroeger. De 

gebiedsnamen zijn mede door het omliggende landschap beïnvloed en tot stand gekomen. Dit 

valt grotendeels aan de hand van deze bodem kaart te verklaren. 

Er komen veel wold-namen voor in het gebied. Deze verwijzen naar het nattige veenmoeras 

en/of moeilijk begaanbare wildernis dat er vroeger heeft gelegen. Plaatsen met ‘wold’ zijn 

grotendeels ontstaan op vochtige en dicht begroeide veen- en kleigebieden toen die in cultuur 

gebracht werden.202
 Een van de oudste benamingen voor dit gehele drassige gebied is het 

Neerwold. Het Neerwold lag tussen de Hondsrug en de Rug van Tynaarlo in. Deze twee 

keileemruggen, die het veengebied omsluiten, zijn op deze bodem kaart goed zichtbaar met de 

lichtgele kleur voor zandgrond. Daarnaast ligt een gedeelte van het Neerwold, rondom het 

huidige Friese Veen, in het beekdal van de Drentsche Aa. Dit is een natuurlijke waterloop en 

                                                           
202 Phillippa, M. Etymologisch woordenboek van het Nederlands (2007) Amsterdam University Press, 
Amsterdam. 
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deze kan gerekend worden tot een veenstroom van het Neerwold. De benaming ‘aa’ wordt vaak 

toegekend aan van oorsprong natuurlijke watertjes in de laagveenlandschappen.203 Op de kaart 

is duidelijk te zien dat de bodem rondom deze waterloop wordt geclassificeerd als veengrond. 

Landgoed Vennebroek, gelegen bij het Friese Veen, is ook vernoemd naar haar omgeving. Ven 

betekent in Noord- en Noordwest-Nederland 'weiland', ook in een groot deel van Drenthe. Zo 

vinden we het ook in de naam van het huis Vennebroek. Dit huis ligt in Paterswolde, gelegen 

op de grens van de Vennen en het Broek. Broek verwijst naar een moerassig gebied. 

De veldnamen in het gebied Friese Veen komen voort uit het Gronings en Drents dialect. Er 

zijn twee veldnamen genoemd naar maten van het gebied, van de desbetreffende legakker. 

Zoals viermat en achtmat, hetgeen verwijst naar de oude Noord-Nederlandse oppervlaktemaat 

‘mat’. Een mat werd ook wel dagmaat, dagmat, dagmad, mad of dagwerk genoemd. De maten 

kunnen per streek in grootte verschillen, gemiddeld staat één mat gelijk aan een halve hectare.204 

Een dagmaat stond voor de hoeveelheid land (doorgaans hooiland) die één maaier op een dag 

tijd kon maaien met de zeis.  Een deel van de veldnamen verwijzen naar een gebiedseigen 

functie of karakter. De naam van de legakker Mieghommelnust verwijst naar een mierennest 

dat zich hoogst waarschijnlijk in het gebied heeft bevonden.205 Deze legakker heeft zich door 

de aanwezigheid van de mieren onderscheiden van de andere legakkers en zodoende die naam 

gekregen. De veldnamen het Blik en ‘t gat in het Blik verwijzen naar de vele potten, pannen en 

emmers gelegen in een deel van de ondergrond van het Friese Veen. In de jaren ’30 van de 

vorige eeuw werd er (huis)vuil gestort. De gemeente Groningen heeft grond uit het Friese Veen 

opgekocht van de familie Camphuis om het afval van de stad daar te storten.206  

 

Het grootste gedeelte van de geïnventariseerde veldnamen hebben een ligging binnen het 

bodemtype ‘veen’ en een enkeling in het bodemtype ‘moerig op zand’. Moerige gronden 

vormen de overgang naar veengronden. Toch zijn er uitzonderingen, zoals de Schipsloot. Deze 

waterweg ligt aan de noordkant van het natuurgebied Friese Veen en loopt evenredig aan de 

Meerweg waarbij deze overgaat in de Paterswolder Schipsloot. Er zijn aanwijzingen, 

                                                           
203 Leestekens van het landschap website: https://www.leestekensvanhetlandschap.nl/veenstroom, gehanteerd 
op: 08-03-2021. 
204 Sijs, N. van der  eWND, website: ewnd.ivdnt.org, gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal. 
Website gehanteerd op 16-03-2021. 
205 Sijs, N. van der  eWND, website: ewnd.ivdnt.org, gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal. 
Website gehanteerd op 16-03-2021. 
206 Boekema, E.J. Frieseveen natuurgebied tussen Haren en Paterswolde (2018). 
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vermeldingen in brieven geschreven door de bewoners van Vennebroek, dat de Schipsloot voor 

de vervening al tot stand is gekomen.207 De originele functie is niet voor de turfwinning 

geweest, maar voor een goede waterverbinding met de stad Groningen. Wel kan het graven van 

deze sloot gepaard gegaan zijn met het veranderen van de waterstand in het gebied met oog op 

toekomstige turfwinningsactiviteiten. De Uitvaart van de veenplas Friese Veen komt samen 

met de toen al bestaande Paterswoldse Schipsloot. 

De dorpen Haren en Paterswolde bevinden zich op de keileemruggen en zijn geclassificeerd als 

‘bebouwing’. Het dorp Paterswolde heeft een horizontale dorpsgroei waardoor deze uitstrekt 

naar het noorden richting de veenplassen.  

Paterswolde is een wegdorp ontstaan langs het Eelderdiep, dat haar ontstaansgeschiedenis heeft 

te danken aan de ontginning van de noordelijk gelegen laagvenen. Deze vervening kwam in de 

late middeleeuwen tot ontwikkeling en kwam in het begin van de 19e eeuw ten einde. 

Paterswolde ligt naast het vroeg middeleeuwse esdorp Eelde dat gelegen is op een uitloper van 

de hogere zandgronden van de Hondsrug. Deze twee dorpen grenzen aan elkaar, waardoor er 

vaak wordt gerefereerd naar een samenvoeging van de twee dorpsnamen: Eelde-Paterswolde.208 

 

Conclusie naamkundig onderzoek 

In dit naamkundig onderzoek zijn vijfendertig gebiedsnamen onderzocht met enkele verdere 

naamverwijzingen. Voor het grootste gedeelte van de gebiedsnamen is er een duidelijke 

verklaring met achtergrondinformatie over het hedendaags gebruik en de oorspronkelijke 

functie gevonden. De landschappelijk cultuurhistorische verbanden die bij deze 

naamverwijzingen centraal staan zijn voornamelijk verwijzingen naar het landschap en de 

ondergrond én naar de veenrestanten van het turfwinningsproces dat in het gebied heeft plaats 

gevonden. Binnen de turfwinning naamverwijzingen kunnen deze op drie thema’s worden 

ingedeeld, gebiedsnaam met verwijzing naar: gebiedsafmetingen, letterlijke functie of 

gebiedseigen karakteristieken. 

 

Er komen veel wold-namen voor in het gebied. Dit slaat allemaal terug op het nattige 

veenmoeras en/of de moeilijk begaanbare wildernis dat er vroeger heeft gelegen. Een van de 

                                                           
207 Slageren, A.H. van Het Paterswoldse meer: ontstaan en ontwikkeling (1989) p. 15. 
208 Alma R. et al. Monumenten in Nederland. Drenthe (2001) p. 192. 
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oudste benamingen voor dit gehele drassige gebied komt uit de Middeleeuwen, Hemmerwolde 

gelegen tussen de huidige dorpen Haren en Paterswolde. Na de 15e eeuw werd dit gebied het 

Neerwold genoemd. De naam van het huis van landgoed Vennebroek verwijst naar haar directe 

omgeving, de overgang van ven naar een nattig broek (moeras). Dit nattig veenmoeras, gelegen 

nabij Paterswolde, is drastisch veranderd door vervening en turfafgraving. Tegenwoordig is dit 

een turfwinningslandschap met veenplassen en enkele overgebleven veenrestanten, zoals de 

legakkers hetgeen langzamerhand verdwijnt door watererosie en golfafslag. Het veenverleden 

is zichtbaar in enkele huidige naamverwijzingen, waaronder de veldnamen van legakkers en de 

hydroniemen van de veenplassen. 
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Bijlage 4. Tijdlijn gebiedsveranderingen Friese Veen 

Bron: gemaakt in InDesign door Auteur, 2021. 

 


